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Verbinden en deskundig zijn

Hebt u weleens stilgestaan bij de betekenis 
van het woordje ‘en’? Misschien zater-
dagochtend bij het maken van de wekelijkse 
kruiswoordpuzzel: ‘Voegwoord met twee 
letters ..?’

Twee letters om te verbinden, om een 
nauwer verband aan te duiden doch ook 
twee letters om een onderscheid aan te 
geven, respectievelijk: ‘Yin en Yang’ of ‘er 
zijn deskundigen en deskundigen’.

Om zorg op maat te leveren (personalized 
care), aan te passen aan de individuele 
wensen en behoeften van haar 
eindgebruikers (patiënten, consumenten) is 
er informatie en kennis nodig – zowel over 
de biomedische toestand als over de ervaren 
gezondheidstoestand van de eindgebruiker. 
Uit tal van onderzoeken blijkt dat wanneer 
inzichten op beide terreinen zijn verkregen, 
dit tot een groot aantal voordelen leidt. 
Bijvoorbeeld: een betere diagnose en behan-
delplan, maar ook een hogere therapietrouw 
en tevredenheid van patiënten. Ondanks 
dat dit zou pleiten voor een verbinding van 
beide grootheden ligt het accent (bij de be-
handeling van aandoeningen) veelal op het 
biomedische vlak.

Maar zijn beide grootheden wel met elkaar te 
verbinden? Ziekte en gezondheidsbelevingen 
hoeven niet een-op-een met elkaar samen 
te hangen. Individuen kunnen vanuit een 
biomedisch perspectief bezien ziek zijn, doch 
in termen van gezondheidsbeleving kunnen 
zij hoog op hun ‘gezondheidsladder’ staan. 
Het omgekeerde komt ook voor. Het is dus 
geen wet van Meden en Persen dat beide 
grootheden gelijktijdig met elkaar meebewe-
gen in dezelfde richting.

Het leveren van gepersonaliseerde zorg 
vereist van de zorgprofessional deskun-
digheid op meerdere terreinen. Dit om zo 
goed mogelijk inzichten op het gebied van 
biomedische en gezondheidsbelevingen 
te verenigen, om van de zorg maatwerk te 
maken. Verbinden en deskundig zijn.

Auteur: Sjaak Bloem (PhD)
Bijzonder hoogleraar ‘Health care consumers & ex-

perienced health’, Nyenrode Business Universiteit
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Geen mens is hetzelfde en geen 
mens wil in een hokje geplaatst 

worden. “Persoonlijk advies, persoonlijke 
medicatie en op de persoon afgestemde 
monitoring zullen binnen enkele jaren de 
maatstaf zijn voor de kwaliteit van zorg”, 
stelt Dirk Jan van der Pol, thought leader 
healthcare bij Ordina. “Dit kan alleen als 
wij meer waarde halen uit de 250 exabyte 
– dat zijn ruim 31 miljard dvd’s – aan nu 
beschikbare zorg- en lifestyledata.”

Ordina heeft een gespecialiseerd team 
dat zich bezighoudt met data en kennis 
in de zorg. Dit team helpt klanten bij het 
realiseren van de randvoorwaarden om 
te komen tot het beter benutten van data 
en de overgang naar gepersonaliseerde 
zorg. “Tegelijkertijd ontwikkelt Ordina 
toepassingen om die data en kennis 
zinvol te gebruiken voor het individu. ICT 
voor mensen.”

Persoonlijke data
Belangrijk uitgangspunt bij het 
destilleren van kennis uit zorgdata is het 
organiseren van de gegevens rondom het 
individu. Op dit moment is het grootste 
gedeelte van de zorgdata opgeslagen bij 
de ruim 5.500 zorgaanbieders, laboratoria 
en onderzoekscentra. Mensen hebben zelf 
geen inzicht in hun gegevens en weinig 
invloed op wat er met hun persoonlijke 
data gebeurt. “Toch is het organiseren 
van zorgdata rond de persoon en het 
toestemming geven aan derden om die 
data te mogen gebruiken, een eerste 

voorwaarde om meer waarde uit de 
zorgdata te halen”, meldt Van der Pol. 

MedMij
Ordina is betrokken bij ‘MedMij’, een 
samenwerkingsverband van alle partijen 
in de zorg die het belangrijk vinden dat 
mensen zelf over hun medische gegevens 

kunnen beschikken en deze op een 
verantwoorde wijze kunnen gebruiken 
waarbij privacy is gewaarborgd. “De 
doelstelling van dit initiatief is te komen 
tot landelijke spelregels waardoor mensen 
en organisaties gegevens en kennis 
kunnen uitwisselen. Deze spelregels 
moeten uiteindelijk drempels verlagen 
voor gebruikers en de leveranciers van 
technologische oplossingen.” 

Gericht onderzoek
Om waarde te destilleren uit alle 
zorgdata is een infrastructuur nodig 
die het mogelijk maakt voor gebruikers 
om digitaal vragen te stellen over 
bijvoorbeeld diagnoses, medicatie en 
behandelresultaten. “Een onderzoeker 
naar kanker kan bijvoorbeeld vragen 
stellen over een specifi eke genafwijking”, 
verduidelijkt Van der Pol. “Via een 
persoonlijke gezondheidsomgeving 
kan iedereen zelf aangeven wie inzage 
krijgt in de gegevens. Dit betekent dat de 
infrastructuur rekening moet houden 
met deze toestemming bij het opvragen 
van dit soort gevoelige informatie. De 
Personal Health Train is een voorbeeld 
van een systeem dat deze infrastructurele 
eisen in Nederland kan invullen.” 
Gebruik van deze nieuwe aanpakken 
vraagt wel om een mindset van lerend 
experimenteren.

Humanisering van ICT
Uiteindelijk gaat het vraagstuk niet over 
de data zelf, maar over wat er met de data 

en de gedestilleerde kennis wordt gedaan. 
“Veel mensen hebben moeite om termen 
die artsen gebruiken te duiden. Dat maakt 
het lastig een weloverwogen beslissing 
te nemen, of om mantelzorgers te 
informeren over de gezondheidssituatie. 
Door de inzet van technologie, zoals 
apps of virtual reality, kan ingewikkelde 
data eenvoudiger hanteerbaar worden 
voor mensen. Specifi eke toepassingen 
voor specifi eke doelgroepen gebaseerd 
op dezelfde data en kennis brengt 
gepersonaliseerde zorg dichterbij. 
Wanneer wij een zorgbehoevende met 
behulp van virtual reality kunnen laten 
ervaren wat een chemotherapie inhoudt, 
is diegene beter in staat vooraf keuzes 
te maken. Hiermee verhogen wij zowel 
de kwaliteit van de zorg als de kwaliteit 
van leven. Deze en andere innovaties zijn 
alleen mogelijk als partijen in de zorg 
meer en intensiever samenwerken.” 

ADVERTORIAL

Eigen data beheren helpt genezen

Ordina
+31(0)30 663 70 00 
www.ordina.nl

Meer informatie
Dirk Jan van der Pol

Iedere ziekte is in feite een zeldzame ziekte. Zelfs 
als het gaat om een ziekte waaraan wereldwijd 
honderdduizenden mensen lijden, reageert iedereen 

anders op een geneesmiddel of therapie. Of en hoe 
iemand reageert, heeft te maken met onder meer de 
erfelijke aanleg, welke medicijnen in het verleden zijn 
gebruikt en de ziektegeschiedenis. Weten wat voor 
iemand werkt, zodat personalized medicine kan worden 
ingezet, vereist het delen van data zodat de specifi eke 
overeenkomsten en verschillen kunnen worden 
onderzocht.

Om vooraf te kunnen bepalen of een medicijn zal 
aanslaan, is informatie nodig over de patiënt maar ook 
over patiënten die al eerder met datzelfde medicijn 
zijn behandeld. Als de gegevens van die ene patiënt 
overeenkomen met een grote groep mensen die met 
succes is behandeld met een bepaald medicijn, dan is 
het heel waarschijnlijk dat het ook voor de patiënt voor 
wie het onderzoek is gestart zal werken. 

FAIR
Er is wereldwijd intensief overleg gaande tussen 
wetenschappers en overheden met betrekking tot een 
optimale opslag van data en het beschikbaar maken 
daarvan voor hergebruik. Barend Mons, hoogleraar 
Biosemantiek aan het Leids Universitair Medisch 

Centrum, stelt dat data FAIR moeten zijn: fi ndable, 
accessible, interoperable en reusable (vindbaar, 
toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar). “Als 
data op die manier worden opgeslagen, kunnen 
zij wereldwijd worden gedeeld.” Er zijn al diverse 
organisaties die werken volgens dit principe. Deze FAIR 
datastations kunnen, onder strenge voorwaarden, 
worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. 
 
Digitaal kluisje
Die informatie op persoonsniveau is ook voor patiënten 
interessant. Op dit moment heeft nog maar een enkeling 
zijn of haar DNA laten analyseren. Het is echter niet 
ondenkbaar dat in de toekomst iedereen een digitaal 
kluisje heeft met persoonlijke gezondheidsgegevens, 
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de persoonsgegevens 
op Mijn Overheid. Als die informatie is opgeslagen op 
een veilige plek die men kan beheren,, bijvoorbeeld via 
een smartphone, kan men zelf bepalen aan wie deze 
informatie beschikbaar wordt gesteld om van te leren. 
Dat kan bijvoorbeeld de behandelend arts zijn zodat die 
kan bepalen welk medicijn voor elke patiënt de beste 
behandelmogelijkheden biedt.

Persoonlijke gezondheid
Personalized medicine biedt veel mogelijkheden 
Maar waar het volgens Alain van Gool, hoogleraar 

Personalized Healthcare aan Radboudumc, echt om 
draait is persoonlijke gezondheid. “Je wilt immers 
gezond blijven zodat je die medicijnen niet nodig hebt.” 
Weten welke biomarkers je in de gaten moet houden 
om gezond te blijven is stap één. Stap twee is weten wat 
voor jou de ideale waarden zijn en hoe veel die mogen 
veranderen voordat problemen ontstaan. Stap drie is 
weten wat je kunt doen om in een vroeg stadium op 
een effi ciënte manier die problemen te behandelen, 
bijvoorbeeld via personalized medicine.

Tools
Die informatie kun je verzamelen met speciale 
meetinstrumenten. Buiten het laboratorium zijn er 
inmiddels al heel wat op de markt. Er zijn wearables, 
insideables en useables. Aan de hand van de informatie 
die deze producten geven, kan een levensstijl worden 
aangepast. Wie te veel weegt voor zijn of haar lengte 
kan minder en gezonder eten en meer bewegen. Het 
aantal stappen dat iemand per dag zet, kan vervolgens 
bijgehouden worden met een stappenteller. Er 
zijn horloges die de hartslag meten en glucose- en 
bloeddrukmeters zijn online te koop. Stuk voor stuk 
kunnen ze bijdragen aan een gezonde levensstijl. “Het 
is”, zo stelt Van Gool, “nog wel een uitdaging om in dat 
groeiende aanbod de metingen te doen die voor jou het 
meest informatief zijn.” 

Individuele zorg, medicijnen en deelbare data Van onze redactie
Auteur: Petra Lageman
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Ieder mens is uniek, en dat geldt ook voor elke vorm 
van kanker en de behandeling daarvan. Kanker is 
niet één ziekte en hetzelfde medicijn kan voor de 

ene patiënt een redmiddel zijn en bij een ander niets 
uitrichten. Door gegevens van kankerpatiënten te 
verzamelen, kan de medische wereld meer leren over 
kanker, hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke effecten 
behandelingen en medicijnen hebben. 

Kanker wordt veroorzaakt door fouten in het erfelijke 
materiaal in een cel. Die fouten zijn bij iedere tumor 
anders, waardoor elke tumor genetisch uniek is. Bij 
personalized medicine krijgen patiënten op basis van 
hun DNA en de genetische kenmerken van de tumor 
een gepersonaliseerde behandeling aangemeten. “Er 
is een beperkt aantal eigenschappen van tumorcellen 
om te bestrijden. Daarvoor bestaan bijvoorbeeld 
twintig verschillende medicijnen. Personalized 
medicine betekent weten welke van die medicijnen 
je in een bepaald geval moet aanbieden”, zegt Edwin 
Cuppen, onderzoeker aan het UMC Utrecht, hoogleraar 
Humane Genetica en directeur van de Hartwig Medical 
Foundation. Maar personalized medicine is meer dan 
‘medicijnen op maat’, het draait om het afstemmen van 
de gehele behandeling op de patiënt. 

Voor behandeling op maat worden veel gegevens 
verzameld. Voor het in kaart brengen van de genetische 
veranderingen van tumoren, maar ook om de 
gevoeligheid voor geneesmiddelen te voorspellen. Welke 
patiënten zullen baat hebben bij een middel, welke niet 
en bij wie zal het bijwerkingen veroorzaken? De werking 
van een middel wordt deels bepaald door de concentratie 
ervan in het bloed: bij te hoge concentraties treden 
bijwerkingen op, bij te lage concentraties is het niet 
effectief. Dit wordt veroorzaakt door de dosering maar 
ook door de snelheid waarmee het geneesmiddel door 
enzymen wordt afgebroken. De hoeveelheid enzymen en 
hun activiteit is bij mensen genetisch bepaald en dus af 
te lezen uit hun genetische profi el. 

Mens centraal 
Binnen oncologische zorg ontwikkelt personalized 
medicine zich steeds verder, vertelt Maarten 
van den Ende, programmacoördinator Agents 
bij KWF Kankerbestrijding. Hij begeleidt 
fi nancieringsaanvragen rondom ontwikkelingen van 
geneesmiddelen tegen kanker. De mens als middelpunt 
van ziekte is niet nieuw, stelt Van den Ende. “De oude 
Grieken zeiden al dat het niet gaat om ‘welke ziekte de 
mens heeft’, maar om ‘welke mens de ziekte heeft’.” 
Wel zijn de groeiende mogelijkheden voor behandeling 
op maat door technologische innovaties relatief nieuw. 

Onderzoek dat KWF fi nanciert moet altijd voldoen aan 
een van drie pijlers: meer genezing, minder kanker en 
een betere kwaliteit van leven. Daarbinnen valt veel aan 
personalized medicine gerelateerd onderzoek, maar: 
“Het is geen afgebakend onderzoeksveld; het loopt 
eerder als een rode lijn door allerlei projecten heen.” 
Inspraak van de patiënt en diens voorkeuren over de 
behandeling worden steeds belangrijker: ook dat hoort 
bij behandeling op maat. Het centraalstellen van het 
patiëntenbelang mag bij onderzoek nooit vergeten 
worden, benadrukt Van den Ende. 

Effi ciënter en veiliger 
Het is nog onvoldoende bekend hoe unieke tumoren 
op verschillende behandelingen reageren. Hierdoor is 

medicatie vaak niet goed afgestemd op de specifi eke 
tumor, stelt Cuppen. “Een behandeling is nu nog vaak 
trial and error. Met personalized medicine ga je veel 
gerichter te werk.” De effectiefste behandeling voor een 
individu kan eerder gevonden worden, en niet werkende 
medicijnen kunnen worden vermeden. “Bij oncologische 
medicijnen kan de patiëntengroep die geen baat heeft 
bij het middel oplopen tot wel 75 procent”, zegt Van 
den Ende. Het kost veel tijd om dit te ondervinden; tijd 
die bij een gepersonaliseerde behandeling bespaard 
kan worden. Daarnaast stijgt de kwaliteit van leven 
bij behandeling op maat, vooral door de vermindering 
van bijwerkingen. Ook bijwerkingen zijn namelijk 
persoonsafhankelijk en kunnen bij oncologiemiddelen 
erg hevig zijn. Zelfs zo hevig dat patiënten eraan kunnen 
overlijden. Op basis van een DNA-profi el kunnen de 
bijwerken per patiënt voorspeld worden. 

“Voordelen zijn dat de oncologische behandeling 
veiliger, effi ciënter en sneller kan, als ze op maat 
geboden wordt”, zegt Van den Ende. Daarnaast 
is kostenbesparing mogelijk, doordat medicijnen 
gerichter kunnen worden ingezet, denkt Cuppen. Dat 
is relevant aangezien gespecialiseerde medicijnen erg 
kostbaar zijn en bij grote patiëntengroepen niet (goed) 
werken. Een one size fi ts all-medicijn tegen kanker 
bestaat nu eenmaal niet, helaas. Personalized medicine 
verhoogt door de gerichtere inzet van medicatie 
de effi ciëntie en bespaart een groep patiënten 
behandelingen zonder resultaat. 

Genetische voorspelling 
De mogelijkheden om DNA-materiaal van patiënten te 
onderzoeken, en daarmee genetische voorspellingen 
te doen, breiden verder uit, ziet Van den Ende. Die 
voorspelling leidt samen met de gehele anamnese (alle 
relevantie omstandigheden en medisch-historische 
gegevens) én de wensen en voorkeuren van de patiënt 
tot de best passende behandelvorm. Een voorbeeld 
van zo’n genetische voorspelling is een test voor 
vrouwen met borstkanker. Met genetisch onderzoek 
wordt nauwkeurig in beeld gebracht welke risico’s de 
borstkanker meebrengt en of chemotherapie kans van 
slagen heeft. Ander onderzoek op dit gebied is dat met 
zogenoemde organoids. Daarbij worden vanuit een 
stuk weefsel van een patiënt verschillende levende 
‘kweekjes’ (organoïden) ontwikkeld, waarop in korte 
tijd duizenden medicijnen getest kunnen worden. Een 
verbetering vergeleken met het testen van medicijnen 
direct op de patiënt; dat veel meer impact heeft en veel 
tijd kost. 

Data en infrastructuur 
Om patronen te ontdekken in unieke tumoren en de 
effecten van behandelingen, hebben onderzoekers 
genetische en klinische gegevens nodig van zoveel 
mogelijk patiënten, legt Cuppen uit. Daarom worden 
grote hoeveelheden data verzameld, onder andere door 
de Hartwig Medical Foundation, een landelijk DNA-
data sequencing- en datacentrum dat genoomanalyses 
uitvoert van kankerpatiënten uit heel Nederland. Die 
gegevens – de genetische code van het tumormateriaal 
en het uit het bloed verkregen DNA – worden, met 
toestemming van betrokken patiënten, gecombineerd 
met klinische gegevens afkomstig uit de ziekenhuizen, 
over bijvoorbeeld de behandeling, de behandeluitkomst 
en bijwerkingen. Zo ontstaat op den duur een steeds 
scherper beeld van welke medicijnen bij welke DNA-
afwijkingen wel en niet goed werken.

De opslag en infrastructuur van deze gegevens kan 
veel opleveren maar moet goed georganiseerd en 
gecontroleerd worden, stelt Van den Ende. Datacentra 
zouden aan elkaar aangesloten kunnen worden om 
gegevens van onderzoekers, ziekenhuizen en patiënten 
te koppelen. Het verzamelen van data levert ook 
ethische vraagstukken op: voor wie zijn alle gegevens 
toegankelijk? Wat gebeurt er met data van overleden 
patiënten? En wat als er niet-oncologisch gerelateerde 
zaken worden gevonden? Deze vragen worden de 
komende jaren alleen maar relevanter; daarom heeft de 
overheid een belangrijke rol, vindt Van den Ende. Om 
afspraken te coördineren, bescherming van de patiënt 
te waarborgen en een levendig onderzoeksklimaat te 
stimuleren. “Samenwerking tussen alle verschillende 
partijen is een duidelijke en noodzakelijke trend.” 

Geen heilige graal 
Personalized medicine raakt ook een andere medische 
trend: de overgang van reactieve naar proactieve 
behandelstrategie. Dit wordt aangeduid als ‘P4’: 
predictive, personalized, preventive en participatory. 
Oncologische zorg zal steeds meer een voorspellende 
waarde hebben, gepersonaliseerd zijn, preventief 
ingezet worden en betrokkenheid van de patiënt 
waarborgen. Technische ontwikkelingen helpen 
hierbij, legt Van den Ende uit, maar er moeten 
nog verschillende obstakels overwonnen worden. 
Personalized medicine is geen heilige graal, benadrukt 
hij, al lijkt het soms zo in de media. “Maar we zijn er 
nog lang niet. Kanker als chronische in plaats van 
dodelijke ziekte is nog toekomstmuziek.” Cuppen 
voegt daaraan toe: “We moeten ons realiseren dat 
verbetering van kankerzorg en overlevingsstatistieken 
voor kankerpatiënten een langzame, maar stijgende lijn 
vertonen. Personalized medicine zal naar verwachting 
bijdragen aan deze stijgende lijn.”

Van onze redactie
Auteur: Ruby Sanders‘Welk mens’ belangrijker dan ‘welke ziekte’
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Voor doelmatige behandeling van 
kanker is nauwkeurige diagnostiek en 

monitoring van de ziekte noodzakelijk. Dit 
vereist een goed begrip van de kankercel 
en diens eigenschappen om te veranderen 
(muteren), waardoor resistentie voor 
een middel tegen kanker kan ontstaan. 
OncoDNA heeft een analysemethode 
ontwikkeld waarbij karakteristieken van 
kankercellen bestudeerd kunnen worden 
en de vereiste behandeling nauwkeuriger 
kan worden vastgesteld. Dit sluit aan bij 
een algemenere trend waarin ‘therapie 
op maat’ steeds belangrijker wordt en 
personalized medicine waar mogelijk 
wordt ingezet. Op basis van het DNA kan 
voorspeld worden welke behandeling 
geschikt is voor welke patiënt. Twee 
belangrijke doelstellingen spelen mee: 
het juiste geneesmiddel selecteren en 
daarmee de kans op succes vergroten, 
én vervelende bijwerken voorkomen, 
waardoor een therapie – indien nodig – 
langer kan worden voortgezet. Hierdoor 
maakt dit onderwerp tevens een 
maatschappelijke discussie los. Als dure 
middelen tegen kanker selectiever ingezet 
kunnen worden, kunnen uiteindelijk ook 
kosten bespaard worden.

Gevorderde vormen van kanker, die 
gepaard gaan met uitzaaiingen, worden 
doorgaans ingedeeld volgens het 
oorspronkelijke weefsel en de histologie 
van de tumor. Patiënten krijgen 
behandeling afhankelijk van het soort 
kanker. Artsen volgen hierbij protocollen 
en richtlijnen per type kanker. 
Behandelingen worden in principe 
ontworpen voor de ‘gemiddelde patiënt’. 
Maar ook als de herkomst hetzelfde 
weefsel is, kan de behandeling per persoon 
verschillen. Afgelopen jaren is er grote 
vooruitgang geboekt in het begrijpen 
van het gedrag van verschillende 
soorten kanker. Artsen kunnen op 
basis van genetische veranderingen 
steeds beter behandelingen selecteren 
en voor iedereen personaliseren. 
Deze ‘moleculaire profi lering’ kan 
overlevingskansen verbeteren maar ook 
onnodige behandelingen voorkomen. 

Moleculaire profi lering
“Moleculaire profi lering stelt ons in staat 
om de gevoeligheid van de tumor voor 
een bepaald medicijn vast te stellen”, 
legt Koos Brouwers uit. Brouwers is 
klinisch farmacoloog en emeritus-

hoogleraar farmacotherapie en tevens 
verbonden aan het Expertisecentrum 
voor Pharmacotherapie bij Ouderen. 
Zoals voor een infectie op basis van het 
resistentiepatroon van de bacterie het 
passende antibioticum kan worden 
vastgesteld; zo kan men veelal voor 
bepaalde typen kanker het juiste 
geneesmiddel (of een combinatie van 
middelen) vaststellen. Maar ook als de 
keuze voor een bepaald middel eenmaal 
gemaakt is, kan het nog misgaan, legt 
Brouwers uit, omdat de dosering ook 
vaak individueel bepaald moet worden. 
Voor veel middelen kan de juiste dosering 
worden vastgesteld door bepaalde 
enzymen in het bloed van de patiënt te 
meten. Die enzymen zetten het middel 
in het bloed om en zorgen dat het op de 
juiste plaats in het lichaam terechtkomt. 
Wanneer dit niet gebeurt en een te hoge 
dosis wordt gegeven, kunnen ernstige 
bijwerkingen optreden die zelfs reden 
tot afbreken van de therapie kunnen 
zijn. Brouwers noemt als voorbeeld een 
middel dat tegen darmkanker wordt 
gebruikt. “Door het meten van mutaties 
in een bepaald enzym worden bij gebruik 
van dit middel echt levens gered.” Deze 
test wordt inmiddels in de helft van de 
Nederlandse ziekenhuizen gebruikt.   

“De voordelen van genetisch profi leren 
zijn evident”, zegt Brouwers. De 
toepassing van kankertherapie op maat 
met een grotere slaagkans én minder 
bijwerkingen is het ultieme doel waar 
elke kankerpatiënt op wacht.  

Genetisch paspoort  
Het meten van enzymen of het vaststellen 
van defecten in de ‘boodschappers’ 
(transporters) van het geneesmiddel is 
dus belangrijk om de dosering, maar ook 
de interactie tussen geneesmiddelen vast 
te stellen, stelt Brouwers. Daarom wordt 
dit vaststellen van enzymafwijkingen 
tegenwoordig steeds meer toegepast 
in (ziekenhuis)apotheken. Om dit 
breder bekend te maken, hebben zo’n 
vierhonderd apothekers zich vrijwillig 
laten ‘genotyperen’: zij hebben van 
zichzelf een farmacogenetisch DNA-
paspoort laten maken. “Zo’n genetisch 
paspoort is een aanzet voor een veiligere 
toepassing van geneesmiddelen”, aldus 
Brouwers. “In mijn ‘paspoort’ bleek uit 
een bepaalde enzymafwijking dat ik 
bepaalde antistollingsmiddelen beter 
niet kan gebruiken.” 

Bij kankertherapie is het vooraf genetisch 
profi leren bij sommige geneesmiddelen 
al verplicht gesteld. Een bekend voorbeeld 
is een middel tegen borstkanker, waarbij 
de genetische informatie over de 
aanwezigheid van bepaalde enzymen 
de effectiviteit en mogelijkheid voor het 
toepassen van het middel sterk bepaalt. 
Ook is bij borstkanker een moleculaire 
diagnostische test ontwikkeld, die voor 
niet-uitgezaaide borstkanker de kans 
op uitzaaiing bepaalt. Die uitslag kan 
bijdragen aan de beslissing of er wel of 
geen chemokuur nodig is. “De technische 
vooruitgang gaat zo snel dat genetisch 
profi leren in de toekomst routine zal 
zijn”, denkt Brouwers. In Nederland is 
vanuit de gespecialiseerde kankercentra 
en academisch ziekenhuizen het Center 
for Personalized Cancer Treatment 
(CPCT) opgericht. Hier wordt DNA-

gericht kankeronderzoek bijeengebracht 
en gestimuleerd. Brouwers: “Een partij 
als OncoDNA is hierop een welkome 
aanvulling.”

OncoDNA is gespecialiseerd in de 
complexe interpretatie van resultaten 
van multipele analyses, om daarmee 
therapieën af te stemmen op het 
individuele tumorprofi el van een 
patiënt. OncoDNA werkt met een 
optimaal genetisch profi el van de tumor 
van een patiënt, gebaseerd op een 
weefselbiopsie en een bloedmonster. 
Zo worden persoonlijke en unieke 
‘biomarkergegevens’ vastgesteld, die 
met bestaande medische literatuur 
vergeleken kunnen worden. Daaruit 
ontstaat voor elke patiënt een overzicht 
met geneesmiddelen en klinische 
onderzoeken die voor hem of haar 
van toepassing zijn. De klinische 
database wordt continu geüpdatet met 
recente medische vooruitgangen en 
ontwikkelingen. Dit hulpmiddel geeft 
de oncoloog bruikbare informatie om 
de beste behandeling te selecteren 
voor de patiënt, op basis van diens 
genetische handtekening samen met 
het biochemisch profi el en medische 
gegevens.

Vergoeding 
Bert Verhage, internist en werkzaam als 
directeur van Diapharm, dat betrokken 
is bij de ontwikkeling, goedkeuring en 
kwaliteitsborging van geneesmiddelen, 
geeft aan dat een belangrijke 
belemmering voor brede toepassing 
van genetisch profi leren vooralsnog de 
vergoeding door zorgverzekeraars is. 
Hierover zegt beleidsexpert Bart van 
der Lelie van Lysiac (gespecialiseerd in 
fi nanciering van specialistische zorg): 
“Genetische analyses die van belang 
zijn voor de behandeling van de patiënt, 
moeten ingezet kunnen worden bij alle 
patiënten die er baat bij hebben. Patiënten 
hebben belang bij informatie over het 
verloop van de ziekte. Oncologen kunnen 
aangeven hoe de analyse past in goede 
zorg.” Opname in het vergoedingspakket 
is dan de beste optie, maar nog niet 
zo vanzelfsprekend. Sommige andere 
testen zijn opgenomen in de vergoeding, 
maar deze brede analyse nog niet. Ook 
vanuit de overheid wordt personalized 
medicine steeds belangrijker geacht; 
er staat de komende jaren dan ook 
een fl inke investering gepland voor 
onderzoek ter verbetering van effi ciëntie 
van medicijnen, waarbij personalized 
medicine een grote rol speelt. 

DNA-analyse is de poort tot nieuwe kankerbehandeling
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Voor een goede, gerichte behan-
deling van longkanker is een 

precieze diagnose essentieel. Nu de 
diagnosemogelijkheden zich snel 
ontwikkelen en uitbreiden, wordt ook 
de behandeling steeds beter. Prof. dr. Ed 
Schuuring (Klinisch Moleculair Bioloog in 
de Pathologie (KMBP)) en prof. dr. Harry 
Groen (longarts), beiden verbonden aan 
het UMCG te Groningen, bespreken de 
stand van zaken.

Hoe verhouden de diagnose en 
behandeling van longkanker zich 
momenteel tot elkaar?
Groen: “De behandeling wordt steeds 
gepersonaliseerder, dus afgestemd op de 
kenmerken van de patiënt en de tumor. 
Dat ging de afgelopen jaren hand in hand 
met de technologische ontwikkelingen 
in het laboratorium, zodat we steeds 

beter weten welke processen zich in 
een tumorcel afspelen. We kennen de 
afwijkingen in het DNA en wat de tumorcel 
tot een tumorcel maakt. Doordat je precies 
weet wat de afwijking is, kun je daar 
heel gericht een therapie bij vinden. Dit 
noemen we targeted therapy. Tegelijkertijd 
wordt ingestoken in immunotherapie 
voor andere longkankerpatiënten. Voor 
een deel van de patiënten met uitgezaaide 
longkanker konden we voorheen niet veel 
betekenen, maar met immunotherapie 
kunnen we dat wel.”

Schuuring: “Tien jaar geleden deden 
we binnen de moleculaire diagnostiek 
voor longkanker nog geen enkele 
moleculaire test. Nu worden in de 
Nederlandse richtlijn uit 2015 zeven 
moleculaire markers beschreven, die je 
moet onderzoeken om vast te stellen of 
een afwijking in het DNA aanwezig is en 
met welke targeted therapy de patiënt 
dan behandeld zou kunnen worden. 
Onze kennis van deze afwijkingen en het 
moleculair profi el van de tumor wordt 
ook steeds groter. Inmiddels testen we 
niet voor zeven maar 29 verschillende 
markers waarvoor targeted therapy 
beschikbaar is, en dat vraagt om dure 
apparatuur en voldoende patiëntvolume 
om de zorg kosteneffectief te kunnen 
houden. De analyse van de gegevens is 
dermate complex dat bio-informatici ons 
daarbij helpen. Hierdoor zal centralisatie 
van complexe moleculaire pathologie 
verder toenemen.”

Hoe bepaal je precies welke therapie bij 
welke patiënt past?
Schuuring: “Aan de hand van 
tumorweefsel wordt in het laboratorium 
een moleculair profi el van de tumor 
gemaakt met behulp van verschillende 
moleculaire testen en eiwitkleuringen 
om vervolgens alle gegevens te 
combineren om tot een bepaalde therapie 
te komen. Tumoren met specifi eke DNA-
afwijkingen zijn goed te behandelen met 
een hoge respons op de therapie. Maar 
het is ook belangrijk om patiënten te 
herkennen zonder deze DNA-afwijkingen, 
om hen niet onnodig te behandelen met 
targeted therapie. Steeds vaker zien we 
tumoren met zeldzame, onbekende of 
ongewone DNA-afwijkingen. Die zaken 
bespreken we wekelijks in de ‘moleculair 
tumorboard’, waarin verschillende 
specialisten bij elkaar komen.”

Hoe kan de kwaliteit van de diagnose 
bewaakt worden? 
Groen: “Belangrijk is dat de testvaliditeit 
goed is: zijn er al patiënten ergens op de 
wereld met eenzelfde afwijking? En wat is 
dan het resultaat van de behandeling? Het 
mooie van het moleculair tumorboard 
is dat je dat soort zaken goed kunt 
monitoren. Dat verbetert de kwaliteit 
van de adviezen enorm. Bij de HER2-
mutatie bijvoorbeeld reageren patiënten 
soms maar enige tijd goed op therapie, 
of minder patiënten hebben er baat bij. 
In de nabije toekomst verwacht ik dat we 
daar meer grip op krijgen.”

Schuuring: “De biopten worden 
tegenwoordig steeds kleiner, wat 
een goede moleculaire diagnostiek 
bemoeilijkt. Maar we kunnen ook 
genetisch materiaal uit de tumor in het 
bloed detecteren, en dat zal de komende 
jaren zeker verder ontwikkeld worden. 
Belangrijk is dat goede zorg altijd begint 
bij een goede diagnose. Als de diagnose 
niet goed is, onthoud je de patiënt van een 
goede therapie.”

INTERVIEW met Ed Schuuring en Harry Groen

Longkanker: goede diagnostiek voor goede therapie

UMCG
(050) 361 61 61
www.umcg.nl
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Niet zo heel lang geleden was er sprake van één 
soort longkanker en één soort nierkanker. 
Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten 

we nu dat long- of nierkanker (maar ook elke andere 
kankersoort) in feite een verzamelnaam is van 
verschillende soorten.

“De diagnostiek is de laatste jaren sterk verbeterd”, 
bevestigt Lisa Bracht, voorzitter van Leven met Blaas- of 
Nierkanker, de patiëntenorganisatie voor mensen met 
deze kankersoorten. Beeldvormende technieken 
worden steeds beter en moleculaire biologie en 
DNA-onderzoek bieden meer mogelijkheden. 
De verbeterde diagnostiek heeft een groot 
effect gehad. Tot 2006 was er in feite geen 
therapie mogelijk voor nierkanker; nu zijn 
er negen doelgerichte therapieën, die de 
levensverwachting van bepaalde patiënten 
aanzienlijk verlengen. Bracht: “Elke tumor 
is uniek. Voor de patiënt betekent dit dat 
een tumor met heel specifi eke kenmerken 
gekoppeld kan worden aan een bepaalde 
therapie, met een grotere kans op effect.” 
Targeted therapy dus, doelgerichte therapie 
die specifi ek op bepaalde kenmerken van een 
tumor wordt gericht. Veelbelovend, volgens 
Bracht, maar het is nog maar een begin. 

Behandelopties 
Medicijnen tegen nierkanker zijn te 
onderscheiden in angiogeneseremmers, die 
de aanleg van nieuwe bloedvaten tegengaan, en 
medicijnen die de celcyclus remmen. Daarnaast 
maakt immunotherapie een snelle opmars, waarbij 
het eigen immuunsysteem wordt gestimuleerd om de 
kwaadaardige cellen op te ruimen. Bij een neoadjuvante 
behandeling wordt de therapie voorafgaand aan een 
operatie geboden, om de kans op een succesvolle 
operatie te vergroten door de tumor te verkleinen. 
“Daar moet nog veel onderzoek naar gedaan worden, 

maar dat geldt voor al deze nieuwe therapieën”, vindt 
Bracht. Nierkanker is een complexe ziekte en ervaring 
in het vinden van de juiste combinatie van diagnose 

en behandeling is daarom essentieel voor succes. 
Onderzoek houdt daarmee in dat er veel data wordt 
verzameld en dat databanken worden opgezet, ook 

in internationaal verband. Op die manier kan, ook op 
langere termijn, bekeken worden welke specifi eke 
afwijkingen met het beste beschikbare middel kunnen 
worden aangepakt. Dat verbetert de voorspellende 
waarde van diagnose en therapie. 

Patiëntenvoorlichting 
Longkanker had jarenlang een zeer slechte prognose, 
maar doelgerichte therapie en immunotherapie brengen 

daar verandering in. Vroegdiagnostiek is essentieel 
om de overlevingskans te vergroten en net zoals 

bij nierkanker worden nu verschillende soorten 
longkanker onderscheiden en worden met de 

moderne technieken steeds meer kenmerken 
van de tumor vastgelegd. Marlene de Regt, 

directeur van Longkanker Nederland, 
verwacht veel van immunotherapie voor 
longkankerpatiënten. “Het is bemoedigend, 
het kan hét verschil maken in het leven van 
patiënten. We wachten met smart op een 
nieuwe immunotherapie, die beschikbaar 
komt voor de eerste lijn – dus als eerste 
behandeloptie”, vertelt ze. Immunotherapie 

heeft eveneens bijwerkingen, maar patiënten 
zijn veel beter in staat om het leven te blijven 

leiden zoals ze gewend waren. Er is meer leven 
naast het ziek zijn. Nuance blijft dat slechts 

bepaalde patiënten er baat bij zullen hebben, 
en dat nog niet precies genoeg bekend is bij wie 

het aanslaat. Goede patiëntenvoorlichting is dus 
essentieel om geen onterechte hoop te wekken. 

Vroegdiagnostiek 
De ontwikkelingen gaan voort, in diagnostiek 
en therapie. Er wordt onderzoek gedaan naar 
combinatietherapieën en in de diagnostiek komen 
nieuwe technieken om longkanker vroeg op te 
sporen, vertelt De Regt. “Deze vroegdiagnostiek is 
enorm belangrijk – hoe eerder ontdekt, hoe beter 
behandelbaar.”

Betere diagnostiek leidt tot betere therapie Van onze redactie
Auteur: Cor Dol 
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Een goede mondgezondheid is voor 
iedereen belangrijk. Bij patiënten 

die een oncologische behandeling 
ondergaan, is het zelfs essentieel. Maar 
wat als de mondgezondheid niet op orde is 
en dit leidt tot uitstel van de behandeling 
of vertraging van het herstel? 

Orale complicaties treden frequent op 
bij oncologiepatiënten. Chemotherapie 
beschadigt gezonde weefsels, zoals de 
slijmvliezen in de mond. Radiotherapie in 
het hoofd-halsgebied heeft invloed op de 
speekselklieren in het bestralingsgebied. 
Als gevolg hiervan kan de hoeveelheid 
speeksel verminderen (hyposialie 
genoemd) en de samenstelling ervan 
wijzigen. Een verminderde bescherming 
tegen irritatie, infectie of ontsteking 
in de mond is de consequentie. Bij hoge 
doses bestraling kan ernstige mucositis 
(slijmvliesontsteking) optreden. 

De rol van speeksel
Een oncologische behandeling kan 
invloed hebben op de speekselsecretie of 
op de samenstelling. Ten gevolge van de 
verminderde speekselproductie wordt het 
zelfreinigende vermogen van de mond 
sterk gereduceerd. Wanneer iemand 
een droog gevoel in de mond heeft, heet 
dit xerostomie. Door de monddroogte 
ontstaan pijnlijke kwetsuren 
(mondwondjes) en wordt eten, praten en 
slikken bemoeilijkt. Tevens kan er sprake 
zijn van verminderde smaak, verstoorde 
slaap of halitose (slechte adem). In 

sommige gevallen is er wél een goede 
speekselsecretie, maar is na de therapie 
de samenstelling van het speeksel 
gewijzigd. Door de andere verhouding 
(bijvoorbeeld minder eiwitten of 
enzymen) is de werking van het speeksel 
niet meer optimaal. Deze mensen hebben 
net zo’n verhoogd risico op cariës of 
andere mondproblemen als mensen met 
een geringe speekselproductie. 
De gevolgen voor de mondgezondheid 
zijn groot, aangezien voldoende speeksel 
in de mond belangrijk is om de mond 
gezond te houden. Speeksel neutraliseert 
zuur uit voeding en dranken en is 
daarmee een natuurlijke beschermer 
tegen cariës (gaatjes) en gingivitis (lichte 
tandvleesontsteking). Speeksel bevat 
enzymen, mineralen en eiwitten die 
een rol spelen bij het voorkomen van 
tandplaque en het behouden van het 
microbiële evenwicht in de mondholte. 

Aandacht voor de mond
De behandeling of het passeren van 
voedsel kunnen lokale ontstekingen 
verergeren of systemische ontstekingen 
veroorzaken. Mensen met kanker 
hebben een verminderde bescherming 
tegen ontstekingen. Het is aan te 
raden reeds voorafgaand aan de 
therapie patiënten te verwijzen naar 
tandarts of kaakchirurg om eventuele 
aanwezige orale ontstekingshaarden 
te laten behandelen. Tijdens en 
vooral ook lang na de behandeling is 
preventieve mondverzorging en een 

goede dagelijkse mondhygiëne van groot 
belang. Behandelend artsen, huisartsen en 
verzorgenden spelen een belangrijke rol in 
het begeleiden en adviseren van de patiënt. 
Patiënten zijn zich in veel gevallen niet 
bewust van de gevolgen van de verminderde 
werking van de speekselklieren. Wanneer 
een patiënt kan eten zonder een pijnlijke 
mond zorgt dit voor de beste inname van 
belangrijke voedingsstoffen en de nodige 
energie. Dat helpt zodoende om het herstel 
te bevorderen. 

Oncologiepatiënten hebben vaak last van 
een droge, gevoelige of pijnlijke mond. 
Juist dan heeft de mond extra aandacht 
nodig. Goede dagelijkse mondverzorging 
bestaat uit poetsen met een zachte 
borstel, het gebruik van een interdentale 
rager en naspoelen met een fl uoride 
mondspoelmiddel. 

GUM® heeft een ruim assortiment 
specifi eke mondverzorgingsproducten, 
die inmiddels door vele behandelaars 
worden geadviseerd. Bijvoorbeeld GUM® 
Hydral™ bij een droge mond en GUM® 
AftaClear bij aften en mondwondjes. 
Beide producten helpen om comfortabel 
de dag door te komen. Belangrijk daarbij 
is de afwezigheid van irriterende 
stoffen zoals alcohol, parabenen en 
natriumlaurylsulfaat. Ingrediënten die 
juist bij oncologiepatiënten vermeden 
moeten worden. 
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Tijdens de behandeling van kanker kan de 
mondgezondheid door chemokuren en 
radiotherapieën fl ink worden aangetast. Dat 

terwijl mondzorg een grote impact heeft op de 
algemene gezondheid en het gevoel van welbevinden. 
Door de agressieve aard van verschillende 
kankerbehandelingen ontstaan bij veel patiënten 
ontstekingen in de mond. Ook neemt dikwijls de smaak 
en de hoeveelheid en kwaliteit van het speeksel af, 
terwijl beiden nodig zijn om voldoende en pijnloos te 
kunnen eten. 

Toen bij Anita Leefl ang (46) borstkanker werd 
vastgesteld, viel de grond onder haar voeten vandaan. 
“Ik zag de toekomst met grote angst tegemoet en dacht 
vooral aan mijn man en kinderen.” In het regionale 

ziekenhuis waar zij terechtkwam, werd direct een 
operatie gepland om de tumor te verwijderen. Die 
ingreep slaagde en de tumor werd spoedig na de eerste 
diagnose weggehaald. 

Gespecialiseerd ziekenhuis 
Na afl oop van de operatie volgde in het ziekenhuis 
een gesprek met de oncoloog over het verdere 
behandelplan. Na dat gesprek ontstond bij Anita 
de behoefte aan een second opinion. Zij wilde er 
zeker van zijn dat ze de juiste keuze kon maken. Zij 
kwam met deze behoefte bij een gespecialiseerd 
borstkankerziekenhuis terecht, waar haar inderdaad 
een andere therapie werd aanbevolen, die vanuit 
onderzoek effectiever blijkt te zijn bij het type tumor 
dat was verwijderd. Ook wordt deze therapie over 
het algemeen beter verdragen. Dit in combinatie 
met de prettige omgeving van het gespecialiseerde 
ziekenhuis, deed Anita besluiten over te stappen.  

Gezien de leeftijd van Anita werd besloten om 
preventief met een vervolgbehandeling te starten. Op 
die manier word de kans op terugkeer van de tumor zo 
klein mogelijk gemaakt. Deze behandeling bestaat uit 
preventieve chemotherapie van 24 weken, waar Anita 
inmiddels mee begonnen is.

Geen trek, toch eten 
De chemotherapie – Anita heeft de eerste vier 
achter de rug – heeft haar haar doen uitvallen en 
zorgt voor een verlaagde energie. “De kwaliteit van 
leven is in de eerste week na de chemo laag. Ik ben 
afhankelijk van hulp bij het huishouden en koken. 
Vanaf de tweede week gaat dat beter.” Maar door de 
smaakverandering heeft Anita minder trek of weet ze 
vaak niet waar ze trek in heeft. Terwijl goed eten om 
voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen essentieel 
is tijdens de behandeling. “Tegen de tijd dat mijn 
smaak verbeterd is na de ene kuur, begint de volgende 
alweer.” 

Daarnaast is goede mondzorg zeer belangrijk tijdens 
de behandeling, weet Anita, om bacteriën te weren. De 
mammacareverpleegkundige (een verpleegkundige 
die patiënten met borstkanker begeleidt) wees haar op 
het belang hiervan. “Dat betekent in de praktijk vaker 
poetsen, met verzachtende en verzorgende tandpasta, 
spoelen met zout water na het eten en bij gevoelige 
plekken in de mond een kamille-oplossing gebruiken.” 
Deze adviezen hebben Anita goed geholpen bij het 
verzorgen van de mond. 

Leven weer oppakken
Naar verwachting zal zij eind juli klaar zal zijn met 
deze preventieve behandeling, waarna zij nog wel 
onder controle zal blijven. Om in conditie te blijven 
en spierkracht te trainen, sport Anita momenteel 
onder begeleiding van een oncologisch fysiotherapeut. 
Daarnaast helpen wandelen en dansen om in beweging 
te blijven. Ondanks alle narigheid zien Anita en 
haar gezin de toekomst positief in. “Ik hoop na de 
behandeling van de toekomst te genieten en mijn leven 
weer op te pakken.”

Op krachten komen tijdens behandeling borstkanker Van onze redactie
Auteur: Ruby Sanders

Anita Leefl ang
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Door snelle ontwikkelingen in 
de neoadjuvante systemische 

behandeling van bepaalde vormen 
van borstkanker, is de prognose voor 
deze patiënten enorm verbeterd. Op 
termijn zou het wellicht mogelijk zijn 
om een operatie of nabehandeling met 
radiotherapie achterwege te laten. Dr. 
Agnes Jager is oncoloog en verbonden 
aan het Erasmus MC te Rotterdam. Ze 
bespreekt de stand van zaken.

Wat is een neoadjuvante systemische 
behandeling?
“Als borstkanker wordt ontdekt, is het 
belangrijk om de kanker lokaal (de borst 
en de lokale lymfklieren) optimaal te 
behandelen. Dat kan door opereren en 
eventueel bestralen. Daarnaast maken 
we een inschatting wat de kans is dat 
de borstkankercellen zich al buiten 
de borst en lokale lymfklieren hebben 
verspreid op basis van de kenmerken 
van de borstkankercellen, gevonden 
bij pathologische onderzoek en het 
bestuderen van de okselklieren. Als die 
kans aanwezig is, kunnen we patiënten 
ná de operatie met aanvullende chemo-, 
immuno- en/of anti-hormonale 
therapie behandelen, de zogenaamde 
adjuvante systemische (via de bloedbaan) 
behandeling. Hierdoor wordt de kans op 
het ontwikkelen van afstandsuitzaaiingen 
duidelijk kleiner. Zo zag de volgorde van 
behandeling er tot voor kort uit. Maar je 
kunt de volgorde ook omdraaien: als je 
al een indicatie hebt voor aanvullende 
systemische nabehandeling, dan kan dat 
ook vóór de operatie gegeven worden in 
plaats van erna. Dat noem je neoadjuvante 
systemische behandeling.”

Wat is het voordeel ten opzichte van 
nabehandeling?
“Allereerst: omdat de tumor nog in de 
borst zit, kun je zien wat het effect is van 
de behandeling op de borstkanker. Als 
de behandeling aanslaat en de tumor 
kleiner wordt, mag je veronderstellen dat 
de eventueel aanwezige achtergebleven 
tumorcellen buiten het operatiegebied 
eveneens goed reageren. Mocht de 
reactie op de tumor minder gunstig zijn 
(wat gelukkig zeldzaam is) dan kan de 
behandeling aangepast worden. Een 
ander voordeel is dat een chirurg gebaat 
is bij een kleinere tumor, om vaker een 
cosmetisch mooiere borstsparende 
operatie te kunnen uitvoeren. Daarnaast 
kun je, indien daar een indicatie voor 
bestaat, erfelijkheidsonderzoek inzetten. 
In ons ziekenhuis zien we relatief veel 
jonge vrouwen met borstkanker, waarbij 
erfelijkheid vaker een rol speelt. De 
uitslag van erfelijkheidsonderzoek leidt 
vaak tot andere behandelingsadviezen 
met betrekking tot de chemotherapie 
en andere keuzes van patiënten met 
betrekking tot het type operatie en al dan 
niet bestraling.” 

Voor wie is deze behandeling met name 
geschikt?
“Voor iedere patiënt apart wordt de 
toegevoegde waarde van neoadjuvante 
behandeling nauwkeurig vastgesteld. Op 
basis van de leeftijd van de patiënt en de 
eigenschappen van de borstkanker wordt 
een inschatting gemaakt hoe groot de 
kans is dat een tumor in de loop der tijd 
terugkeert en hoe goed we in staat zijn 
deze kans door neoadjuvante behandeling 

te verlagen. Als het gunstige effect van 
deze behandeling groot genoeg is, stellen 
we deze behandeling voor. Soms bestaat er 
echter twijfel over bijvoorbeeld de grootte 
van de borsttumor, waardoor het advies 
kan zijn om toch eerst te opereren. ”

Wordt de neoadjuvante behandeling 
tegenwoordig meer aangeboden dan 
een aantal jaar geleden?
“Ja, gelukkig neemt dat in Nederland 
toe. In ons ziekenhuis kiezen we daar 
standaard voor, tenzij er een reden 
is om toch eerst te opereren. Voor 
bepaalde subgroepen van borstkanker 
wordt het steeds normaler om vooraf 
chemotherapie te geven, zoals de HER2-
positieve borstkanker.”

Wat is HER2-positieve borstkanker en 
hoe ziet neoadjuvante behandeling bij 
dit type er uit?
“Van sommige vormen van borstkanker 
weten we waardoor de tumorcellen snel 
kunnen groeien. Een voorbeeld hiervan 
zijn HER2-positieve borstkankercellen, 
waarbij de celmembraan veel HER2-
receptoren bevat. Deze receptoren 
kunnen de celgroei stimuleren. Zo’n 
15 à 20 procent van de patiënten heeft 
deze vorm van borstkanker. Binnen de 
behandeling van borstkanker zoeken 
we naar manieren om therapie zo 
tumorspecifi ek mogelijk te maken, opdat 
normale cellen gespaard worden. Een 
prachtig voorbeeld hiervan is de therapie 
die specifi ek gericht is tegen de HER2-
receptor omdat deze HER2-receptor 
verder alleen voorkomt op hartspiercellen 
en dan ook nog veel minder uitgebreid. 

Deze therapie heeft geresulteerd in een 
enorme verbetering van de prognose 
voor deze patiënten. Ik ben blij dat we 
met dit effectieve middel tegen deze 
specifi eke vorm van borstkanker een 
opening hebben gevonden om weer 
verder te zoeken. Zo is recentelijk een 
tweede, effectief middel gericht tegen 
de HER2-receptor ontwikkeld, waarmee 
de vooruitzichten voor mensen met deze 
specifi eke vorm van borstkanker nog 
verder zijn verbeterd.”

Waarom is een neoadjuvante 
behandeling juist voor deze groep 
patiënten zo belangrijk?
“De therapie is buitengewoon effectief 
en wordt meestal goed verdragen. Dat 
maakt het tot een ultiem medicament: 
het verhoogt de kans op overleving ten 
koste van relatief weinig toxiciteit. Bij 
een kleine tumor en schone okselklieren, 
zijn we daarom sterk geneigd om deze 
therapie toe te passen. De behandeling 
is zo effectief dat dit bij kleine maar ook 
bij grotere HER2-positieve borsttumoren 
al bij 60 à 70 procent tot het volledig 
verwijderen van de tumor leidt. Deze 
ontwikkeling maakt dat we misschien 
in de toekomst de borstoperatie in deze 
situatie achterwege kunnen laten, maar 
daar zijn nog wel wat tussenstappen 
voor nodig. Je moet er zeker van zijn 
dat je een techniek hebt, waarmee 
je voor bijna 100 procent vast kunt 
stellen dat er geen kankercellen meer 
aanwezig zijn. Daarnaast geldt dat we 
momenteel bijvoorbeeld zes tot negen 
chemokuren geven. Wat moet je doen 
als blijkt dat de tumorcellen na drie of 

vier behandelingen zijn verdwenen? De 
andere behandelingen toch nog geven? 
Dat zijn belangrijke onderzoeksvragen. 
Kunnen we de-escaleren? We waren in 
het verleden voortdurend bezig om meer 
therapie te geven om de kans op overleven 
te verbeteren. Nu de vooruitzichten voor 
sommige vrouwen met borstkanker zo 
goed zijn geworden, kunnen we voor die 
patiënten gaan kijken of het, zonder aan 
effectiviteit in te boeten, met minder 
kan. Onderzoek wijst uit dat patiënten 
met een goed effect na de neoadjuvante 
behandeling, vaak maar een kleine kans 
hebben op terugkomst van de ziekte. Dat 
is een geweldige vooruitgang, waardoor 
we momenteel soms al de operatie van de 
oksel minder uitgebreid kunnen doen of 
vervangen door alleen radiotherapie.”

Welke studies lopen verder naar de 
neoadjuvante behandeling en welke 
resultaten verwacht u?
“We zijn bezig een test te ontwikkelen 
die de gevoeligheid van borsttumoren 
voor bepaalde chemotherapie zoals 
anthracyclines en platinum-bevattende 
chemotherapie kan bepalen voorafgaand 
aan de behandeling met chemotherapie. 
Dit doen we door een klein stukje (een biopt) 
van de borsttumor in het laboratorium te 
laten groeien en dan te behandelen met 
deze typen chemotherapie. Zo kunnen 
we buiten het lichaam voorspellen hoe 
de chemotherapie waarschijnlijk in 
het lichaam zal werken. Het klinkt gek, 
maar we zijn vooral op zoek naar die 
borsttumoren die ongevoelig zijn voor dit 
type chemotherapie, zodat we patiënten 
niet onnodig hoeven te behandelen met 
deze chemotherapie. Dit is belangrijk 
omdat deze therapie helaas in zeldzame 
gevallen tot hartschade kan leiden, 
zeker als anthracyclines gecombineerd 
worden met de genoemde gerichte anti-
HER2- medicijnen. Het is dus van groot 
belang dat we deze chemotherapie-
gevoeligheidstesten verder ontwikkelen 
omdat het bijwerkingen kan voorkomen 
als duidelijk is dat deze chemotherapie bij 
die betreffende patiënten niet werkzaam 
is.”

Dit interview is fi nancieel mogelijk gemaakt door 
Roche Nederland. De hierin besproken meningen 
en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde 
personen, Roche heeft geen invloed op de inhoud 
gehad.

Opkomst van de neoadjuvante behandeling

INTERVIEW met Agnes Jager

Erasmus MC 
010 704 0704 
www.erasmusmc.nl

Meer informatie

Agnes Jager (Foto: Marlou Pulles)



PULSE MEDIA GROUP       |       MVO 9ONCOLOGIE

Niet iedereen die borstkanker heeft, 
is gebaat bij chemotherapie. Uit 

onderzoek blijkt dat sommige tumoren 
ook zonder chemotherapie niet 
terugkomen, vertelt René Bernards, 
onderzoeker  van het Nederlands Kanker 
Instituut en medeoprichter van Agendia. 
Om uit te zoeken bij wie chemotherapie 
nodig is,  kan analyseren van de activiteit 
van de genen in de tumor (het genprofi el) 
van toegevoegde waarde zijn.

Niet alle borstkankertumoren zijn 
gebaat bij chemotherapie, kunt u dat 
toelichten?
“Dat klopt. Bij een groot deel van de 
vrouwen, ongeveer drie op de vier, wordt 
onder het motto better safe than sorry, 
chemotherapie voorgeschreven. Uit 
onderzoek blijkt echter dat slechts één op 
de vier vrouwen met een vroeg stadium 
van borstkanker baat heeft bij een 
aanvullende chemotherapiekuur om te 
voorkomen dat de tumor terugkomt. Een 
simpele rekensom leert dat de helft van 
de vrouwen die chemotherapie krijgen 
dit niet nodig hebben. Als gevolg hiervan 
worden zij ten onrechte blootgesteld 
aan mogelijke schadelijke effecten van 
chemotherapie. Op de korte termijn zijn dit 
bijvoorbeeld haarverlies, misselijkheid en 
vermoeidheid. Bij langeretermijneffecten 
gaat het om cognitieve en concentratie-
verliesstoornissen, een zogenaamd 
chemobrain, hartproblemen en zelfs 
secundaire tumoren, zoals leukemie. Het 
is daarom belangrijk om te weten wie de 

vrouwen zijn die géén chemotherapie 
nodig hebben, zodat ‘overbehandelen’ 
kan worden voorkomen.”

Hoe kun je bepalen of chemotherapie de 
juiste behandeling is?
“Door te kijken naar het tumorprofi el 
aan de hand van klinische- in combinatie 
met genetische factoren. Je kunt dit niet 
voorspellen aan de hand van statistieken, 
want de ene patiënt is de andere niet. 
Bij een groep is de kans dat de kanker 
terugkomt bijvoorbeeld 20 procent, 
terwijl het bij de individuele patiënt ‘ja’ of 

‘nee’ is. Je moet dit dus echt per persoon 
onderzoeken, waarbij je niet alleen kijkt 
naar de patiënteigenschappen, maar 
ook naar de tumoreigenschappen. Meer 
specifi ek; naar de gen-activiteit van de 
tumorcellen.”

En dit kan dus via een genexpressietest?
“Dat klopt. Bij de MammaPrint wordt aan 
de hand van een stukje tumor gekeken naar 
de activiteit van zevntig specifi eke genen 
om te voorspellen of de tumor terugkomt, 
en of chemotherapie noodzakelijk is. 
Bij de klassieke risicobepaling kijkt de 
patholoog via de microscoop naar de 
tumor en diens karakteristieken, bij de 
genexpressietest wordt gekeken naar de 
moleculaire activiteit van de tumor. Elk 
van de zeventig genen krijgt een ‘stem’ 
die vertelt of het risico op uitzaaiingen 
hoog of laag is. Aan de hand daarvan 
wordt met een algoritme bepaald wat 
het risico is. Bij een hoog risico is het 
mogelijk verstandig om over te gaan 
op chemotherapie, bij een laag risico 
kan chemotherapie achterwege gelaten 
worden, ook als de pathologische analyse 
van de tumor aangeeft dat het om een 
‘hoog risico’ tumor gaat.”

Is het voor iedereen nuttig om een test 
gebaseerd op de genen uit te voeren?
“Nee, bij bepaalde vormen van 
borstkanker is het niet nuttig. De groep 
patiënten voor wie het wel van belang is, 
bestaat uit patiënten die zich bevinden in 
een vroeg stadium van borstkanker en die 

een tumor hebben die hormoongevoelig 
is. Bij ruim 70 procent van de vrouwen 
is de kanker hormoongevoelig. Wanneer 
dit niet het geval is, wordt er veelal 
overgegaan op chemotherapie.”

Wat zijn de voordelen van een 
genexpressietest voor borstkanker?
“Het gebruik van MammaPrint kan 
helpen bij het kiezen voor wel of geen 
chemotherapie. Het verminderen 
van gebruik van chemotherapie heeft 
meerdere voordelen. Allereerst heeft het 
een positieve invloed op de kwaliteit van 
leven: een vrouw die geen chemotherapie 
krijgt, krijgt ook geen vroege of 
late effecten van deze behandeling 
van borstkanker. Daarnaast zal het 
voorkomen van onnodige chemotherapie 
ook een positieve invloed hebben op de 
(zorg)kosten voor de maatschappij omdat 
chemotherapie ervoor zorgt dat iemand 
o.a. langer uit de running is. De kosten 
van de test wegen daarom zeker op tegen 
de baten voor zowel de vrouwen als de 
maatschappij.”

INTERVIEW met René Bernards

Wie is echt gebaat bij chemotherapie? 

MammaPrint is de genexpressietest van 
Agendia: www.mammaprint.nl

Meer informatie

René Bernards
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Nadat bij haar een vorm van borstkanker was 
geconstateerd, kreeg Mariska voorafgaand aan 
een operatie een neoadjuvante behandeling. 

Hierbij wordt een cocktail van middelen ingezet met als 
doel de tumor te verkleinen en te zien of de behandeling 
effect zou hebben op de tumor. Als vooraf duidelijk is of 
een behandeling werkt, is bij een eventuele behandeling 
ná de operatie alvast duidelijk dat deze therapie effect 
heeft, is de gedachte. 

Mariska van Straalen (42) was zwanger van haar 
tweede kind, toen ze in haar borst iets vreemds 
voelde. Ze twijfelde of het melkklieren waren, of 
dat er iets anders aan de hand was. “Tijdens de 
zwangerschap veranderen je borsten natuurlijk, 
maar ik dacht wel: ‘als het niet verdwijnt nadat 
mijn hormonen weer normaal zijn, dan laat ik 
het checken’”, vertelt ze. Na de bevalling en een 
borstontsteking liet ze haar borsten controleren. 
In haar ‘eigen’ ziekenhuis werden foto’s gemaakt 
en puncties uitgevoerd. Toen bleek dat het niet 
goed was, ging Mariska een vervolgtraject in en 
werden foto’s, MRI en CT van verschillende organen 
gemaakt. De behandelend chirurg besprak met 
Mariska de stand van zaken en adviseerde haar een 
specialistisch oncoloog te consulteren voor een 
behandelplan. De diagnose? “Eerlijk gezegd weet ik 
het niet eens precies, ik geloof hormoongevoelige 
borstkanker. Dat is geen desinteresse, maar 
zelfbescherming.” Mariska wilde zichzelf dwingen 
niet uitgebreid op het internet te gaan zoeken en 
het naadje van de kous te weten, mede om allerlei 
doemscenario’s uit de weg te gaan.

Psychisch zwaar
De periode tussen onderzoek en uitslag ervaarde 
Mariska als het vervelendst en psychisch zwaar. Ze 
voorvoelde dat het niet goed zat, maar vooral de vraag 
of er sprake was van uitzaaiingen hield haar bezig. De 
neoadjuvante behandeling werd enkele dagen na de 

diagnose in gang gezet. Dit is een kuur waarbij een 
cocktail aan middelen zeer specifi ek het type tumor 
aanvalt. Doel: de tumor verkleinen en vaststellen 
of de therapie aanslaat. Mocht na de operatie nog 
nabehandeling nodig zijn, dan is zeker dat deze therapie 
effectief is. In Mariska’s beleving ging het allemaal 
heel snel, in een hectische periode rondom Kerstmis 
en een verhuizing. “Dat is goed, want je wilt de tumor 
aanpakken. Maar ik kreeg nauwelijks de tijd om me 
voor te bereiden”, kijkt ze terug. Na zes kuren met de 
cocktail was de tumor inderdaad behoorlijk in grootte 
afgenomen. Volgens Mariska was het niet meer te 
voelen en geslonken tot celniveau. Toch bleef een 
operatie onvermijdelijk, maar vaststond dat de therapie 
effectief was.

Alles is nieuw
Desalniettemin kreeg Mariska te maken met 
bijwerkingen van de therapie. Dat zat in veel kleine 
dingen: wondjes, een droge huid, een grieperig gevoel 
en haaruitval. Ze wilde graag weten wat een eventuele 
zevende kuur haar nog voor extra winst op ging leveren, 
want een operatie was hoe dan ook onvermijdelijk. Maar: 
“Alles was nieuw. Voor mij, maar ook deze hele manier 
van behandelen voorafgaand aan de operatie. Ook voor 
artsen is het afwegen en zoeken.” Ze heeft geaccepteerd 
dat dit voor haar de beste behandeling was. Het feit 
dat de tumor niet meer voelbaar was, stelde Mariska 
enigszins gerust, maar vooruitkijken blijft ook nu, kort 
voor de operatie, moeilijk. Leven bij de dag en proberen er 
niet te veel bij stil te staan: dat blijft haar motto.

Nieuwe behandeling borstkanker geeft meer inzicht Van onze redactie
Auteur: Cor Dol
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Voor de ruim 40.000 Nederlanders 
met nierfalen bestaan verschillende 

behandelvormen. Om te beslissen welke 
de juiste is, moeten patiënten voldoende 
geïnformeerd zijn, vindt Frans Richter, 
Medical Affairs manager bij Baxter. 

Welke behandelmogelijkheden zijn er? 
“Allereerst niertransplantatie. Kinderen 
worden vaak getransplanteerd met een 
beschikbare donornier uit de familie 
voordat ze aan de dialyse komen. Voor 
volwassenen is transplantatie ook 
mogelijk, van een levende of overleden 
nierdonor. Daarnaast bestaan er twee 
manieren van dialyseren, thuis of in 
het ziekenhuis. Er is hemodialyse – het 
fi lteren van het bloed via een kunstnier  
– of peritoneale dialyse. Met peritoneale 
dialyse of ‘buikspoeling’ worden 
via een katheter en dialysevloeistof 
afvalstoffen via het buikvlies gefi lterd. 
Dit kan overdag, waarbij de patiënt 
de vloeistofzak gemiddeld vier keer 
wisselt, of ’s nachts, waarbij de vloeistof 
automatisch gewisseld wordt met behulp 
van een PD cycler.”

Hoe wordt de beste behandeling voor 
een patiënt bepaald?
“Hier spelen veel aspecten mee. Er is 
geen ‘standaard’ patiënt: nierfalen komt 
voor bij 0 tot 90 jaar. Transplantatie is 
voor de meeste patiënten het doel, maar 
door donortekort wordt de grootste groep 
gedialyseerd in ziekenhuis. Doordat 
de laatste jaren meer ziekenhuizen 

dialyseren, is de prikkel voor thuisdialyse 
niet erg groot. Terwijl thuisdialyse een 
goede optie is. Er is minder personeel 
nodig, en de kwaliteit van leven kan 
stijgen. Buikspoeling heeft mijn voorkeur 
omdat het meer vrijheid geeft en de 
mogelijke restfunctie van de nieren langer 
in stand blijft. Helaas spelen fi nanciële of 
organisatorische motieven vaak een rol. 
Een ziekenhuis met lege dialysestations 
zal thuisdialyse wellicht minder 
stimuleren. In Nederland wordt ongeveer 
15 procent van de dialysepatiënten thuis 
behandeld. Zorgverzekeraars willen hier 
30 procent van maken.” 

Welke rol speelt shared decision making 
hierbij? 
“Patiënten worden in de pre-dialysefase 
gevolgd totdat een nierfunctie 
vervangende behandeling nodig is. In 
een pre-dialysekliniek bespreekt de 
arts de opties met de patiënt. De vraag 
blijft of zij voldoende de mogelijkheden 
overzien om zelf de voor hen op dat 
moment meest geschikte dialysevorm 
en locatie te bepalen. De materie is 
complex en het voorlichtingsmateriaal 
bereikt niet iedereen even goed. Verder 
zitten patiënten soms jaren in de pre-
dialysefase en verslechtert de nierfunctie 
op het laatst plotseling. Zij krijgen, 
door een griep bijvoorbeeld, te maken 
met een acute verslechtering van de 
nierfunctie en dan moet met spoed 
met dialyseren gestart worden. Dit is 
meestal hemodialyse in het ziekenhuis. 
Een patiënt wordt niet na enkele weken 
gevraagd wat de oorspronkelijke keuze 
was. Wisselen van behandelingsvorm 
gebeurt te weinig.”  

Wat is jullie rol hierin? 
“Baxter ontwikkelt veel voorlichtings-
materiaal en produceert voor alle 
dialysevormen de benodigde producten 
en machines. We hebben ook een ICT-
platform ontwikkeld, waarbij een modem 
in de peritoneale dialyseapparatuur bij de 
patiënt thuis is geplaatst en er een directe 
koppeling is met het ziekenhuis. Zo 
kunnen behandelgegevens, via beveiligd 
dataverkeer,  gemonitord worden en kan 

de apparatuur en behandelvoorschrift 
zelfs rechtstreeks vanuit het ziekenhuis 
worden aangestuurd. Uiteraard nadat de 
patiënt geïnformeerd is en akkoord heeft 
gegeven voor een wijziging.” 

Welke toekomstige ontwikkelingen 
verwacht u? 
“Ik verwacht meer focus op 
thuisbehandeling. Enerzijds door beleid 
daarover en anderzijds door nieuwe 
technologische ontwikkelingen die het 
beter mogelijk maken. Door ICT-platforms 
is monitoring op afstand gemakkelijker 
en kan sneller worden ingegrepen. 
Patiënten hoeven minder naar het 
ziekenhuis en bij een controleafspraak 
geeft de verzamelde data de arts veel 
informatie. Een andere ontwikkeling ligt 
op het gebied van nieuwe kunstnieren. 
Betere kunstnieren kunnen hemodialyse 
op een hoger niveau krijgen.” 

Interview met Frans Richter

Eigen koers bepalen bij nierfunctievervangende zorg

Baxter
030 248 8911
www.baxter.nl

Meer informatie

Frans Richter

Nierziekten zijn niet te genezen en 
levensbedreigend. Het verloop van de ziekte 
is voor iedereen anders, vertelt Hans Bart, 

directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland 
(NVN). Ook het ontstaan verschilt per persoon; 
nierziekten kunnen erfelijk zijn of op latere leeftijd 
optreden. 

Donortekort 
Niertransplantatie wordt gezien als beste behandelvorm, 
maar er zijn veel meer donoren nodig dan in Nederland 
beschikbaar zijn. Nierdonatie bij leven wordt belangrijker, 
maar dat dit ook anoniem kan is weinig bekend, stelt Bart. 
“Het is moeilijk om een ander om een nier te vragen. Als 
iemand het aanbiedt, is dat een geweldig geschenk.” Bij 
transplantatie hoort levenslange zware medicatie met 
veel bijwerkingen, die het afweersysteem onderdrukt 
waardoor patiënten kwetsbaar worden voor infecties. 
Ook het herstel na transplantatie is voor iedereen 
verschillend. Een donornier gaat niet een leven lang mee, 
dus vrijwel elke patiënt krijgt (ook) met een van de andere 
behandelvormen te maken.  

Meestal is dat dialyse, dat overdag of ’s nachts plaatsvindt, 
in het ziekenhuis of thuis (zie kader). Dialyse heeft een 
grote impact op patiënten, zegt Bart. “Dialyse vervangt 
de nierfunctie maar voor 20 procent. Hemodialyse is 
daarnaast een aanslag op het hart, alsof je drie keer per 
week een marathon loopt.” Het alternatief is langer 
dialyseren of buikspoeling. Maar beide opties zijn niet 
voor iedereen mogelijk, om medische of praktische 

redenen. Mensen hebben ook de keuze om van 
nierfunctievervangende behandeling af te zien. Voor 
sommige – vaak oudere – patiënten is zo’n ‘conservatieve 
behandeling’ een optie. Dan wordt gekeken hoe de 
beste kwaliteit van leven behouden kan worden voor de 
resterende tijd.

Keuzes en zeggenschap 
Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland 
blijkt dat 40 procent van de patiënten onvoldoende 
zeggenschap ervaart bij de beslissingen. Bart: 
“Allereerst moet helder zijn dat er een keuze is. Er moet 
uitgelegd worden welke behandeling eventueel afvalt en 
waarom. En het gaat om meer dan alleen het medische. 
Daarom is luisteren naar en overleggen met de patiënt 
essentieel.” Om patiënten te ondersteunen is een 
online keuzehulp ontwikkeld, de Nierwijzer. Hier zijn 
ervaringsverhalen te beluisteren en komen praktische 
(kan ik nog een huisdier hebben?), maar ook emotionele 
(wat betekent conservatieve behandeling voor mijn 
partner?) zaken aan bod. 

Nierpatiënt Björn Kamphuis staat momenteel voor deze 
keuze. Na jarenlange klachten van vermoeidheid en 
jeuk bezocht hij zestien jaar geleden een arts. “Diezelfde 
avond lag ik op de intensive care aan de hemodialyse.” 
Na een jaar kreeg hij een donornier van zijn moeder. 
Die ging na verloop van tijd slechter presteren en zijn 
lichaam begon de nier af te stoten. Even overwoog hij 
conservatieve behandeling, omdat het opgeven van 
zijn vrijheden een te groot offer leek. Door zijn partner 

en familie zag hij hiervan af – niets doen betekent 
doodgaan. Zijn nefroloog en een bevriende nierpatiënt 
stimuleerden hem om toch dialyse te overwegen. Björn 
heeft besloten te kiezen voor buikspoeling, thuis en 
in de nacht. “Het belangrijkste was dat ik kon blijven 
werken. Met buikspoeling kan dit hopelijk, omdat je 
redelijk stabiel blijft.” 

De ervaringen van anderen op de online keuzetool 
hebben Björn een beeld gegeven van de mogelijkheden 
en gevolgen. Of hij zich straks energiek genoeg zal 
voelen om zijn leven te blijven leiden, zal Björn moeten 
merken. Maar hij is positief ingesteld en relatief gezond. 
Een goed uitgangspunt, beseft hij, zeker vergeleken met 
veel andere patiënten.   

‘Het moet helder zijn dat er een keuze is’ Van onze redactie
Auteur: Ruby Sanders

Dialyse: HD of PD

• Bij hemodialyse (HD) fi ltert een kunstnier met een 
machine buiten het lichaam het bloed. 

• HD in ziekenhuis of kliniek gebeurt meestal drie 
keer per week (overwegend overdag) of kan  thuis 
plaatsvinden, vijf keer per week (meestal ’s nachts)

• Bij peritoneaaldialyse (PD) ofwel ‘buikspoeling’, wordt 
dialysevloeistof via een katheter in de buik gebracht 
en fi ltert het buikvlies afvalstoffen uit het bloed. 

• Buikspoeling vindt thuis plaats, waarbij de patiënt de 
vloeistof overdag zelf wisselt, of de vloeistof ’s nachts 
automatisch wordt gewisseld via een machine.

• PD geeft patiënten relatief meer vrijheid, maar 
vraagt een actieve opstelling van ze. 

Bron: NVN, Nierstichting, Nierwijzer
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Om te kunnen garanderen dat de 
gezondheidszorg betaalbaar blijft, is 

het van belang om te focussen op kwaliteit 
en waarde voor de individuele patiënt, 
zeggen Jannie van den Broek, Value Team 
Lead, en Marika Murto, General Manager 
NL, van biotechnologiebedrijf Amgen.
Samenwerking is daarbij de sleutel. 

Hoe kan de zorg toekomstbestendig 
worden gemaakt?
Van den Broek: “De kosten in de zorg 
staan onder druk. Dat heeft te maken 
met de vergrijzing, maar ook met de vele 
aandoeningen die steeds meer chronisch 
worden. De enige manier om de zorg 
toegankelijk en betaalbaar te houden, is 
door in samenwerking met alle partijen in 
de sector innovaties door te voeren. In de 
zorg spelen veel partijen een rol: uiteraard 
de patiënt, maar ook de zorgverleners, de 
leveranciers en de verzekeraars, en als 
overkoepelend orgaan de overheid. Door 
werkelijke samenwerking kunnen we de 
kwaliteit van de zorg verhogen en deze 
betaalbaar en toegankelijk houden.”

Hoe kan door samenwerking de 
betaalbaarheid van de zorg worden 
gewaarborgd? 
Van den Broek: “In 2006 introduceerde 
Michael Porter de Value Based Healthcare 
theorie, waarbij waardegedreven zorg 
centraal staat. De theorie gaat ervan 
uit dat de patiëntwaarde kan worden 
gemaximaliseerd door te focussen op 
uitkomsten die voor de patiënt relevant 

zijn in relatie tot de totale kosten voor het 
gezondheidssysteem. Dit is één van de 
oplossingen waarmee we de zorg betaalbaar 
kunnen houden. Als wordt gestuurd op de 
kwaliteit, om de zorg te leveren die relevant 
is voor een individuele patiënt, kunnen de 
kosten beheersbaar worden gemaakt.”

Murto: “Voor een goede uitvoering van 
de Value Based Healthcare theorie is het 
belangrijk dat ook op het gebied van data 
wordt samengewerkt in de zorg. Er worden 
steeds meer data verzameld, maar deze 
zijn in handen van verschillende instanties, 
zoals ziekenhuizen, huisartsen, verzekeraars 
en patiënten zelf. Als we al deze data 
combineren, ontstaat er een totaalbeeld 
waaruit bijvoorbeeld kan worden afgeleid 
bij welk ziekenhuis iemand het beste terecht 

kan voor een bepaalde aandoening of welke 
behandeling bij een patiënt de meeste kans 
van slagen heeft. Voor het delen van deze 
data is onderling vertrouwen nodig tussen de 
verschillende belanghebbenden, maar moet 
ook de privacy in het oog worden gehouden. 
Dat evenwicht is erg belangrijk.”

Hoe dragen jullie bij aan effi ciëntie 
binnen de zorg? 
Van den Broek: “Ook Amgen maakt de 
stap richting Value Based Healthcare. Als 
we onze innovatieve biotechnologische 
therapieën toegankelijk willen houden 
voor patiënten, moeten we meehelpen 
de zorg betaalbaar te houden. De 
gezondheidszorg is over het algemeen 
een behoudende bedrijfstak. Wij pleiten 
daarom niet alleen voor samenwerking 

tussen partijen binnen de sector, maar 
willen daarnaast innoveren in de 
bedrijfstak door ook samen te werken 
met andere branches.”

Murto: “De technologie die nodig is om 
de gezondheidszorg te innoveren is al 
beschikbaar. Om innovaties door te 
voeren moeten we de ideeën uit diverse 
branches combineren. Omdat wij 
innovatie in de zorg graag versnellen, 
hebben we recentelijk een Hackathon 
georganiseerd. Hier hebben deelnemers 
met uiteenlopende achtergronden 
twee dagen samengewerkt om onder 
tijdsdruk vraagstukken uit de gezond-
heidszorg op te lossen. De winnaar had 
een holografi sche lens ontworpen die 
Alzheimerpatiënten helpt langer grip op 
hun omgeving te houden door middel van 
gezichtsherkenning. Daarnaast dragen wij 
bij aan de daadwerkelijke implementatie 
van de Value Based Healthcare theorie. 
Dit doen we door onze expertise op dit 
gebied te delen en te gebruiken in de 
samenwerking met diverse zorgpartijen.” 

INTERVIEW met Jannie van den Broek en Marika Murto

Samenwerken aan waardegedreven zorg

Amgen is als wereldwijd toonaangevend 
biotechnologiebedrijf ervan overtuigd 
dat échte waarde en innovatie alleen 
te realiseren zijn door werkelijke 
samenwerking in de zorg. Wij nemen graag 
het voortouw om hierover met diverse 
partijen in gesprek te gaan.
Contact: myrthe.van.den.heuvel@amgen.com

Meer informatie

Jannie van den Broek Marika Murto

Om innovatie in de gezondheidszorg van de grond 
te krijgen, is het van belang dat grote en kleine 
partijen met elkaar samenwerken. Zeker nu 

de zorg steeds meer gepersonaliseerd wordt, is het 
nodig dat uiteenlopende vakgebieden hun kennis met 
elkaar delen, vindt Chris Doomernik, directeur van 
zorginnovatienetwerk Health Valley.

De innovatieketen in de zorg
Doomernik legt uit dat innovatie in de gezondheidszorg 
altijd voortkomt uit een samenspel tussen 
meerdere partijen. Allereerst zijn er universiteiten 
en hogescholen, die onderzoek verrichten en 
ideeën genereren die van nut kunnen zijn voor de 
gezondheidszorg. Een andere belangrijke rol wordt 
vervuld door het bedrijfsleven. Bedrijven houden zich 
bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten voor 
toepassing in de zorg. Doomernik: “Wat je daarbij 
heel duidelijk ziet, is dat grote bedrijven niet meer 
zoals vroeger op eigen houtje werken aan onderzoek 
en innovatie. Daarvoor hebben ze het samenspel met 
kleine bedrijfjes nodig.” Met name in de farmaceutische 
industrie ziet ze dat die vroege fase van innovatie-
ontwikkeling steeds meer wordt overgelaten aan 
startups. Pas als die innovatie succesvol blijkt, nemen 
grote bedrijven de startups over. De derde partij die van 
belang is in de innovatieketen is de zorginstelling, die 

het uiteindelijke product afneemt en toepast bij cliënten 
of patiënten. De zorg is echter niet alleen afnemer, 
maar ook initiator. Zo zijn er ook zorginstellingen 
die samenwerken met bedrijven om op die manier 
innovatie naar binnen te halen. Doomernik ziet steeds 
vaker dat de patiëntvraag uitgangspunt wordt voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen in 
de zorg.

Zorg verder gepersonaliseerd
Met de personalisering van de gezondheidszorg die 
momenteel plaatsvindt, worden technologieën uit 
uiteenlopende vakgebieden met elkaar gecombineerd, 
vertelt Doomernik. “Vroeger stond de farmaceutische 
wereld helemaal los van wat er gebeurde op het gebied 
van ICT en hightech. Nu zie je dat er combinaties nodig 
zijn met die domeinen.” Zo wordt ICT ingeschakeld bij 
de ontwikkeling van innovatieve apps en games, die 
bijvoorbeeld worden ingezet bij revalidatieprocessen of 
om therapietrouw te verhogen. 

Remco Hoogendijk, innovatiemanager bij de Sint 
Maartenskliniek, pleit net als Doomernik voor 
samenwerking tussen verschillende partijen in de 
zorg. Om tot echte innovaties te kunnen komen is 
een langdurige, strategische samenwerking tussen 
zorginstellingen en het bedrijfsleven nodig, legt hij uit. 

Op dit moment is het echter zo dat ziekenhuizen elk jaar 
vrij zijn om een andere toeleverancier van medicijnen 
te kiezen en is deze keuze vooral gebaseerd op prijs. 
Hierdoor zal een leverancier minder snel behoefte 
hebben om samen een researchproject op te starten, 
aangezien de kans bestaat dat het ziekenhuis volgend 
jaar een andere leverancier kiest. Met een langere 
samenwerking kan de focus verschuiven van prijs naar 
innovatie, waar zowel het bedrijf, de zorginstelling als 
de patiënt van profi teert. 

Samen een nieuwe weg bewandelen
Hoogendijk plaatst wel een kanttekening bij langdurige 
samenwerking tussen zorginstellingen en bedrijven. 
“Strategische samenwerking is iets dat je makkelijk 
met elkaar afspreekt, maar het is best ingewikkeld om 
het echt goed met elkaar in te vullen.” Beide partijen 
moeten echt bereid zijn hun denken te veranderen en 
samen een nieuwe weg te bewandelen. Daarnaast is het 
belangrijk om een select aantal samenwerkingspartners 
te selecteren en moeten de partijen ervan overtuigd zijn 
dat ze samen meerwaarde kunnen creëren. Ondanks 
deze drempels weet Hoogendijk dat samenwerking 
tussen verschillende organisaties in de zorgketen nodig 
is om innovaties tot stand te brengen. “Je hebt gewoon 
partners nodig die beter zijn in andere onderdelen van 
zorg.”

Innoveren door samenwerking Van onze redactie
Auteur: Nina Visser
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De uitdaging in de zorg is om aan te 
sluiten op het leven van een unieke 

persoon in een omgeving die dat mogelijk 
maakt, zegt Hélène Zwaneveld van 
softwareleverancier Lable. “Je kunt alleen 
goed aansluiten bij mensen die zorg nodig 
hebben als je weet wie ze zijn en wat hun 
wensen en behoeften zijn.”

Waarom is het zo belangrijk om zorg af 
te stemmen op het leven van de cliënt?
“Als je aansluit op de gewoonten van 
cliënten kun je enorm bijdragen aan hun 
leefplezier en welbevinden. Zo was er een 
mevrouw in een verpleeghuis die ’s avonds 
bij het naar bed gaan altijd erg onrustig 

was. Toen de verzorging daarover in 
gesprek ging met de familie werd duidelijk 
dat ze thuis altijd een boterham at om tien 
uur ’s avonds. Na het gesprek zijn ze haar 
op dat tijdstip weer een boterham gaan 
geven en was haar onrust verdwenen. Dit 
voorbeeld illustreert het belang van het 
kennen van mensen en hun gewoonten. 
Wanneer gewoonten in stand worden 
gehouden, verloopt de zorg veel soepeler. 
Het gaat daarbij vaak om kleine dingen 
die je als zorgverlener moet weten. Als je 
stilstaat bij wie iemand is en wat belangrijk 
is voor iemand, en daarop je zorg en 
ondersteuning afstemt, heeft dat een 
positieve impact op hoe de dag verloopt.”

Hoe kan ICT hieraan bijdragen?
“ICT kan heel erg ondersteunend zijn aan 
goede zorg, mits het de bedoeling dient 
en het primaire proces ondersteunt. 
Dan is registreren ook betekenisvol en 
levert het informatie op om samen van 
te leren en verbeteren op alle niveaus 
in de organisatie. Als je ICT goed inzet, 
help je cliënten bij het leiden van het 
leven dat bij hen past en ondersteun 
je zorgmedewerkers daar zo goed 
mogelijk op aan te sluiten. Dit kan door 
cliëntdossiers zo in te richten dat in de 
methodiek de mens en diens wensen en 
behoeften steeds centraal staan en de 
uitkomsten, de zogenaamde ‘zachte data’, 
terug te geven aan de organisatie. Veel 
zorgdossiers zijn ingericht op met name 
de werkprocessen van zorgprofessionals. 
Om goede zorg passend bij de cliënt te 
kunnen bieden, is echter meer nodig. 
Ieder mens is anders, en dus zul je 
elke keer vanuit die unieke relatie met 
cliënten in gesprek moeten gaan om te 
kijken wat voor hen goede zorg is en hoe 
je kunt bijdragen aan het leefplezier. Je 
ziet nu ook dat zorgorganisaties op zoek 
zijn naar een dossier dat hen daarbij 
ondersteunt.”

Hoe bouwen jullie dat persoonlijke 
aspect in jullie software in?
“Wij worden er blij van als we kunnen 
bijdragen aan waar het om te doen is in 
de zorg: leefplezier en werkplezier. Als 
de cliënt een fi jne dag heeft, dan heeft 
de zorgmedewerker dat vaak ook. Wij 

leveren een elektronisch cliëntdossier 
dat hieraan bijdraagt. De basis is het 
levensverhaal van een cliënt. Wat heeft 
hij of zij meegemaakt, wat vindt hij of zij 
belangrijk in het leven? De individuele 
behoeften en wensen bepalen de (zorg)
afspraken die gemaakt worden. We 
proberen het zo eenvoudig mogelijk te 
houden, niet alleen voor de medewerkers, 
maar ook zodat de cliënt zichzelf herkent 
in zijn of haar zorgplan. Omdat wensen 
centraal staan in het gesprek met cliënt 
en familie is betrokkenheid van de 
familie groot. Wij vinden dat cliënten 
ook zelf eigenaar van hun dossier moeten 
kunnen zijn. Die mogelijkheid bieden we 
nu met Mijn Lable Care. We verwachten 
dat cliënten daarmee nog beter de regie 
houden en dat het vanzelfsprekender 
wordt dat een zorgmedewerker aansluit 
bij wat voor hen belangrijk is. In feite 
beïnvloed je hiermee het gedrag van de 
zorgmedewerker, evenals de cultuur in 
de zorg.”

INTERVIEW met Hélène Zwaneveld

De leefwereld van de cliënt centraal stellen

(Mijn) Lable Care is ontwikkeld met 
input van cliënten en medewerkers van 
zorgaanbieders die met Lable Care werken. 
De try-out met gebruikers van Mijn Lable 
Care vindt momenteel plaats bij Thebe 
Midden-Brabant.
www.lable.org 
088 -4420204 

Meer informatie

Hélène Zwaneveld

Heeft u hoofdpijn? Slaapt u slecht? Bent 
u misselijk? Wie ouderen vanuit een 
medisch zorgperspectief benadert, 

vraagt ze voornamelijk waar ze last van hebben. 
Zorgmedewerkers kunnen ouderen echter ook vragen 
waar ze blij van worden en waar ze leefplezier aan 
ontlenen. Dat laatste gebeurt eigenlijk nauwelijks, 
zegt Joris Slaets, directeur van Leyden Academy 
en hoogleraar Ouderengeneeskunde. Hij vindt dat 
hierdoor veel kansen blijven liggen om ouderen die 
afhankelijk zijn en beperkingen hebben gelukkiger 
oud te laten worden. 

Balans tussen zorg en leefplezier
Volgens Slaets zijn zorgprotocollen vooral gericht 
op ziekten en beperkingen. In de ouderenzorg 
wordt dan ook te veel gekeken naar klachten en 
naar wat mensen niet meer kunnen, terwijl het 
goed zou zijn als ouderen ook gevraagd zou worden 
naar leefplezier. Wat heeft u de afgelopen week blij 
gemaakt en wat kan er worden gedaan om dat te 
bevorderen? “Op een gegeven moment kun je het 
rafelige randje van het oud en afhankelijk zijn niet 
meer behandelen. Wat we wel kunnen doen is meer 
oog hebben voor wat mensen op dat moment in hun 
leven zelf graag zouden willen”, zegt hij. 

Hij benadrukt dat deze twee invalshoeken om een 
totaal andere aanpak vragen: een leefplezierplan ziet 
er anders uit dan een zorgplan. Slaets vindt beide 
domeinen even belangrijk, legt hij uit, maar hij pleit 
ervoor dat ze meer met elkaar in balans komen. Er 
moet dus meer nadruk op leefplezier komen, zeker 
wanneer er voor iemand vanuit medisch perspectief 
weinig meer te doen valt. De kern van het leefplezier 
zit volgens hem in relaties met andere mensen. 
Zorgprofessionals zouden een persoonlijke relatie aan 
moeten gaan met een cliënt en met de mensen die 
belangrijk voor hem of haar zijn. “Leefplezier is heel 
persoonlijk, dat kun je niet van buitenaf invullen. Je 

moet een persoonlijke relatie met iemand aangaan 
om erachter te komen wat dat plezier voor hem of 
haar betekent.”

Samen werken aan persoonlijke zorg
Bij het realiseren van het leefplezier is de bijdrage 
van de naaste omgeving van een cliënt van grote 
betekenis – zeker als ouderen zelf niet (meer) kunnen 
aangeven wat zij belangrijk vinden en wat ze zelf 
willen en kunnen. Een gesprek over wat relevant is 
uit het levensverhaal, de gewoonten en verlangens 
van een cliënt draagt bij aan de relatie en levert 
waardevolle informatie op voor het persoonlijk 
leefplezierplan. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor meneer Creusen, wiens 
vader in een verpleeghuis woont. Meneer Creusen kan 
sinds kort zelf in het zorgplan invullen wat belangrijk 
is voor zijn vader en kan samen met zorgverleners 
werken in zijn cliëntdossier. “Ik zie dat de zorg een 
goed beeld heeft van wie mijn vader is”, vertelt hij. 
Zo heeft zijn moeder de gewoonte van haar man 
om ‘s avonds voor het slapengaan een beker melk te 
drinken besproken met de zorgmedewerkers. Zelf 
heeft meneer Creusen nog wat informatie toegevoegd 
bij de levensgeschiedenis van zijn vader en heeft 
hij zijn hobby’s aangevuld. “De openheid om mee te 
kunnen kijken in het dossier van mijn vader en zelf 
informatie toe te kunnen voegen geeft me rust en 
vertrouwen.”

De moeder van mevrouw Mathijssen woont ook in het 
verpleeghuis. Zij vindt het fijn om in haar moeders 
cliëntdossier te zien hoe het met haar gaat en wat 
ze doet. Hierdoor kan ze daar zelf makkelijker op 
inspelen en meedenken over de zorg. “Het moet 
echter nooit in plaats komen van het persoonlijk 
contact”, benadrukt ze.

Voor ouderen telt het leefplezier Van onze redactie
Auteur: Nina Visser
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Hoewel de dood tegenwoordig steeds 
meer bespreekbaar wordt, is het 

regelen van de eigen uitvaart nog altijd 
een gevoelig onderwerp. “Zeker praten 
over terminaal ziek zijn is vaak nog 
moeilijk”, zegt Serge Evers, directeur 
Uitvaartverzekeringen bij Yarden. “Veel 
mensen denken: dat overkomt mij niet.”

Hoe kijken mensen tegenwoordig naar 
de dood?
“Je merkt dat het taboe rond de dood 
minder wordt. Vroeger sprak je er liever 
niet over, nu is dat aan het veranderen. 
Daarnaast trekt de overheid zich de 
laatste jaren steeds verder terug als het 
gaat om zorg in de laatste levensfase. 
Daardoor moet je meer zelf regelen. Dit 
betekent dat je zelf voor de benodigde 
fi nanciële middelen moeten zorgen. Maar 
ook dat je kunt kiezen wat je zelf wilt als 
het gaat om je laatste wensen. Dat laatste 
past ook bij de trend van individualisering 
die je nu ziet. Wat blijft is de behoefte 
aan ontzorgen rondom overlijden. Veel 
mensen sluiten een verzekering af omdat 
ze hun nabestaanden niet met fi nanciële 
zorgen willen achterlaten.”

Wat zijn de wensen als het gaat om 
terminaal ziek zijn?
“Uit onderzoek is gebleken dat praten 
over een terminale ziekte enorm 
gevoelig ligt. Tegelijkertijd zijn mensen 
die het overkomt heel kwetsbaar en 
onzeker, en zitten vol vragen. Kan 
ik thuis worden verzorgd, of moet ik 

naar een verzorgingshuis of hospice? 
Wat laat ik achter? Wie zorgt er voor 
mijn huisdier? Bij deze groep heerst 
ook het gevoel dat niets meer wordt 
vergoed als je terminaal ziek bent, 
omdat de overheid zich terugtrekt 
terwijl de kosten voor medische zorg 
zijn toegenomen. Als terminaal zieken 
wordt gevraagd naar hun behoeften, 
blijkt dat ze graag de regie willen houden 
en zelf willen bepalen hoe ze de laatste 
fase ingaan. Een andere belangrijke 
wens is om in de laatste levensfase zo 
lang mogelijk thuis te blijven wonen, 

eventueel met mantelzorg. Mensen 
willen op een goede en rustige manier 
afscheid nemen en alles op orde hebben, 
zodat hun nabestaanden daar niet 
mee worden belast. Ze denken na over 
hun uitvaartwensen en willen als dat 
nodig is begeleiding voor hun kinderen 
regelen.” 

Hoe spelen jullie in op deze wensen?
“Op basis van bovengenoemde 
wensen hebben we een nieuwe 
uitvaartverzekering ontwikkeld waar een 
module voor terminale ziekte in zit: Mijn 
Laatste Wensen uitvaartverzekering. 
Hiermee kun je als je terminaal ziek bent 
aanspraak maken op een uitkering vóór 
overlijden. Dit geld kun je besteden aan 
je laatste wensen, zodat je bijvoorbeeld 
thuis kunt blijven wonen en medische 
zorg kunt inkopen. Als er geen sprake is 
van een vroegtijdige uitkering bij een 
terminale ziekte, dan wordt na overlijden 
gewoon het gehele verzekerd bedrag 
uitgekeerd. Wie deze verzekering afsluit, 
wordt automatisch lid van Vereniging 
Yarden. Wanneer Yarden Uitvaartzorg 
je uitvaart verzorgt krijg je tien procent 
extra om te besteden. De verzekering is 
daarnaast fl exibel. Je kunt kiezen om het 
bedrag in geld uit te laten keren, of om je 
uitvaart te laten betalen. Yarden vergoedt 
dan de uitvaartkosten aan de hand van 
de facturen tot het maximaal verzekerde 
bedrag. Daarnaast worden kinderen 
tot 21 jaar gratis meeverzekerd. Deze 
nieuwe generatie uitvaartverzekering is 
heel fl exibel en is dagelijks online aan te 
passen. ” 

INTERVIEW met Serge Evers

De laatste wensen bij terminale ziekte

Voor meer informatie over de Mijn Laatste 
Wensen uitvaartverzekering: yarden.nl/luv.

Meer informatie

Serge Evers

“Praten over de dood steeds 
minder een taboe”

De aandacht voor palliatieve zorg, gericht op 
het verbeteren van de kwaliteit van leven in 
de laatste levensfase, is de afgelopen jaren 

toegenomen. In Nederland zouden patiënten en naasten 
altijd en overal op palliatieve zorg moeten kunnen 
rekenen: thuis, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis. 
Palliatieve zorg wordt in Nederland beschouwd 
als generalistische zorg die zo nodig specialistisch 
wordt ondersteund, vertelt Saskia Teunissen, 
hoogleraar Palliatieve zorg & Hospicezorg van het 
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht, onderdeel 
van het UMC Utrecht. 

De organisatie van palliatieve zorg
Dat palliatieve zorg in Nederland hoog op de agenda 
staat, blijkt wel uit de vele hoeken van waaruit aandacht 
wordt gegenereerd voor het onderwerp. “Zowel de 
inhoud als de organisatie van de palliatieve zorg zijn 
anno 2017 specifi ek onderwerp van aandacht voor het 
ministerie van VWS, verzekeraars, kennisinstituten, 
vrijwilligers en professionals”, zegt Teunissen. 
In 2014 is de overheid gestart met het Nationaal 
Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) om de palliatieve 
zorg verder te ontwikkelen. Deze ontwikkeling wordt 
aangevoerd door acht Expertisecentra Palliatieve 
Zorg (EPZ) die gekoppeld zijn aan de acht Nederlandse 
universitaire medische centra. Daarnaast zijn er zeven 
samenwerkingsverbanden palliatieve zorg ingericht. 
Deze Consortia Palliatieve Zorg zorgen voor meer 
samenhang en betere samenwerking tussen huisartsen, 
wijkverpleging, ziekenhuizen, verpleeghuizen en 
andere partijen waardoor patiënten en naasten overal 
in het land op eenzelfde type palliatieve zorg kunnen 
rekenen.

Eerder bezig met uitvaart
Teunissen ziet dat door de toegenomen aandacht voor 
palliatieve zorg ook de rol van de uitvaart verandert. 
“Het vroegtijdig bespreekbaar maken van de palliatieve 
fase en daarmee het levenseinde, betekent dat 

patiënten en naasten – al dan niet gestimuleerd door 
zorgverleners en hun omgeving – eerder nadenken 
over hun wensen rondom de plaats van sterven en 
de daaropvolgende uitvaart.” Dat terminaal zieken 
in een vroeger stadium bezig zijn met hun uitvaart 
ondervindt ook Paul Koeslag, onafhankelijk voorzitter 
van de Branchevereniging Gecertifi ceerde Nederlandse 
Uitvaartondernemingen (BGNU). Mensen die in een 
hospice verblijven zijn meer bezig met hun ziekte en 
met de dood, vertelt hij. Het geeft terminale patiënten 
rust als ze van tevoren zaken kunnen regelen. Koeslag 
merkt vooral in hospices, maar ook in verpleeghuizen 
een toename van dergelijke voorregelingen, waarbij 
mensen bij leven hun uitvaart plannen, al dan niet met 
hulp van familie en naasten. 

Uitvaart en ondernemen
Volgens Koeslag komt bovengenoemde verandering 
voort uit het feit dat het taboe rondom de dood 
langzaam minder wordt. Het taboe is echter nog steeds 
aanwezig als het gaat om de combinatie van uitvaart 
en ondernemen, weet hij. Verdienen aan dood of ziekte 
is iets waar veel mensen moeite mee hebben. Kan 

een uitvaartondernemer visitekaartjes achterlaten of 
brochures neerleggen? Koeslag verwacht dat de meeste 
mensen daar problemen mee zullen hebben. “Waar de 
bakker of de autofabrikant reclame kan maken, ligt 
dat altijd wat gevoeliger bij uitvaartondernemingen”, 
zegt hij. Veel uitvaartondernemingen onderhouden 
wel goede relaties met hospices. Zo geven ze met 
enige regelmaat trainingen aan de in een hospice 
werkzame vrijwilligers, waarbij ze hen leren hoe de 
laatste verzorging bij het overlijden in zijn werk gaat. 
Veel vrijwilligers hebben een band opgebouwd met de 
overledene en vinden het daarom waardevol dit te leren.

Over het algemeen proberen uitvaartondernemingen 
volgens Koeslag echter altijd zo discreet mogelijk een rol 
op de achtergrond te vervullen en de wensen de familie 
en de overledene te honoreren. Zij zijn slechts een 
middel in het realiseren van deze wensen en stellen zich 
ook als zodanig op. “Een uitvaart kun je maar een keer 
doen. Dat betekent dat de uitvoering ervan heel nauw 
luistert.”

Meer aandacht voor palliatieve zorg en uitvaart Van onze redactie
Auteur: Nina Visser
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In 1958 ontstond in Zwitserland een 
nieuwe school voor de operatieve behan-

deling van botbreuken (osteosynthese). 
Een groep dokters, technici, chirurgen, 
orthopeden, bacteriologen en ingenieurs 
legden zich toe op de ontwikkeling 
van nieuwe technieken en nieuw 
instrumentarium in de botchirurgie. Hun 
werkwijze verspreidde zich langzaam over 
de rest van de wereld en is internationaal 
nog altijd de standaardtechniek. In 
Nederland werd deze nieuwe manier 
van werken geïntroduceerd door de 
orthopedisch chirurg René Marti. “De 
hoge standaard in de orthopedische 
chirurgie en traumachirurgie in 
Nederland is eerste instantie aan hem te 
danken.” zegt Dr. Claus J. Timmermans, 
gepensioneerd chirurg.

Geen hoogleraar
Marti was een jonge, getalenteerde 
orthopedisch chirurg die in 1973 als 
leerling van professor Weber uit het 
Zwitserse Sankt Gallen naar Amsterdam 
kwam. Daar zou hij op voorspraak 
van Nederlandse chirurgen worden 
benoemd tot hoogleraar Orthopedie 
aan de Universiteit van Amsterdam. “De 
Nederlandse Orthopedische Vereniging 
was het daar echter niet meer eens 
omdat Marti nog geen vijf jaar specialist 
was, en heeft de benoeming weten te 
verhinderen”, vertelt Timmermans. 

Ondanks deze tegenslag besloot Marti in 
Amsterdam te blijven. Hij kon aan de slag 

in het Prinsengrachtziekenhuis, waar hij 
aanvankelijk hoofdzakelijk heupoperaties 
deed. Hij werd door allerlei vrienden 
geholpen en vanuit Zwitserland voorzien 
van de materialen en instrumenten die hij 
nodig had om de operaties uit te voeren. 
Verder kreeg hij de gelegenheid om in het 
Binnengasthuis orthopedische chirurgie 
te bedrijven. Daar introduceerde hij de 
technieken die hij in Zwitserland had 
geleerd. Timmermans vertelt dat hij en 
andere chirurgen regelmatig naar het 
Binnengasthuis kwamen voor overleg 
met Marti, waarbij allerlei problematische 
fracturen werden besproken.

Kennisuitwisseling 
Vijf jaar na zijn aankomst in Amsterdam 
werd Marti alsnog toegelaten als 
hoogleraar Orthopedie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Daarna ging 
hij werken in het AMC in Amsterdam. 
Nu hij professor was, kon hij ook 
wetenschappelijk onderzoek doen, en net 
als in het Binnengasthuis leidde hij jonge 
artsen op tot orthopedisch chirurg. “Zijn 
leerlingen staan ook wel bekend als ‘de 
jongens van Marti’. Zij zijn heel belangrijk 
geworden in Nederland, omdat zij hebben 
gezorgd voor de huidige standaard 
in de orthopedische chirurgie”, legt 
Timmermans uit. 

Volgens hem is de nieuwe school die 
Marti heeft geïntroduceerd vooral door 
kennisuitwisseling tot stand gekomen. 
Hij organiseerde op regelmatige basis 

bijeenkomsten in Amsterdam, waarbij 
chirurgen die een probleem hadden met 
een fractuurbehandeling hun gegevens 
konden voorleggen. Vervolgens werd 
gezamenlijk naar deze casussen gekeken 
en werden mogelijke oplossingen 
besproken. “Zo leerde je ook iets van 
de problemen van een ander”, zegt 
Timmermans. Later werden dergelijke 
bijeenkomsten ook op andere plekken in 
het land georganiseerd. 

Een nieuwe orthopedische school 
Na vele jaren werkzaam te zijn geweest 
in Amsterdam is Marti na zijn emeritaat 

enkele jaren geleden naar Zwitserland 
teruggekeerd. Daar was hij actief 
in meerdere commissies, totdat hij 
getroffen werd door een beroerte. 
Daarna heeft hij al zijn functies moeten 
opgeven en is hij teruggegaan naar zijn 
oorspronkelijke woonplaats Sankt Gallen. 
Toch is zijn invloed in Nederland nog 
steeds voelbaar, benadrukt Timmermans. 
“Marti heeft zowel de orthopedie 
alsook de fractuurbehandeling in 
Nederland vernieuwd. Hij heeft hier 
een totaal nieuwe orthopedische school 
ontwikkeld.”

PROFIEL

De invloed van professor dr. René Marti

Claus Timmermans

Een vochtig gehouden wond geneest 
beter en sneller dan een wond die 

wordt behandeld met droge verbanden. 
Veel moderne verbandmiddelen nemen 
weliswaar vocht uit een wond op, 
maar het voor een effectieve vochtige 
wondbehandeling kenmerkende 
spoeleffect ontbreekt meestal. Het 
door Tesla-Pharma AG ontwikkelde 
wondverband Vulnosorb kan zowel 
vocht afgeven (bijvoorbeeld een speciale 
Ringeroplossing die de wondgenezing 
bevordert) als wondvocht opnemen.

Polyhexandium 
De inzet van deze materialen biedt mede 
dankzij speciale behandelprotocollen 
uitstekende kansen voor snellere en 
kosten effectievere behandelmodellen, 
bijvoorbeeld in wondbehandelcentra.

Voor de genezing van wonden is 
het creëren van een gezonde, niet 
geïnfecteerde wond essentieel. Meer 
dan twintig jaar geleden ontwikkelde de 
bekende Zwitserse Professor Dr. Dr. h.c 
multi Hans Willenegger, medeoprichter 
van de Zwitserse Arbeitsgemeinschaft 
für Osteosynthesefragen (AO),  het 
Polyhexandium in Ringer 0,2 procent. 
Dit middel was bedoeld voor het spoelen 
van diepe wonden na ongevallen en voor 
geïnfecteerde heupimplantaten.

Polyhexandium heeft een laag risico op 
contactsensibilisering en het stimuleert 
de wondgenezing; dit in tegenstelling tot 

fysiologische zoutoplossingen die toxisch 
werken. De onderstaande illustraties 
tonen dit aan.

Effectieve vochtige wondbehandeling 
Inmiddels is bekend dat een 
Ringeroplossing met 0,02-0,04 procent 
Polyhexandium alle soorten bacteriën 
binnen een minuut kan doden. Hierdoor 
zijn deze oplossingen optimaal geschikt 
voor een vochtige wondbehandeling.

Superabsorberende verbanden zoals het 
Tenderwet van Hartmann, Vlivasorb van 
Lohmann Rauscher en het Vulnosorb 

van Tesla Pharma kunnen veel vocht 
opnemen en met de wond uitwisselen. Dit 
is het voor de vochtige wondbehandeling 
kenmerkende spoeleffect.

Vulnosorb kan, in tegenstelling tot de 
andere producten, op maat geknipt 

worden, vlak op de wond blijven en als 
tampon voor diepe wonden worden 
gebruikt. Door het verband af te dekken 
met Tegaderm van 3M of Opsite van 
Smith&Nephew blijft de wond vochtig, 
maar de omgeving droog. Na drie dagen 
bevat Vulnosorb nog veertig procent van 
het toegediende vocht.

Er zijn speciale protocollen beschikbaar 
voor onder andere de behandeling van 
brandwonden, diabetische ulcera en 
andere vormen van een open wond. 
Oplossingen en crèmes met Hyaluronzuur 
zullen de groei van dermiscellen 
versnellen.

Vochtige wondbehandeling met 
Vulnosorb, Ringeroplossing en de 
speciaal ontwikkelde protocollen is 
een uitstekende basis voor snellere en 
kosten effectievere behandelmodellen. 
AM International Tesla AG – de 
Nederlandse vertegenwoordiger van 
Tesla-Pharma AG – wil daarom graag met 
wondbehandelaars samenwerken.

ADVERTORIAL

VULNOSORB: een superabsorberend wondverband

AM International Tesla AG
T: +31 (0)521-341787 en +31 (0)521-852000
E: amtesla@home.nl en 
med.service@ziggo.nl. 

Meer informatie

Groei van weefsel in een Ringeroplossing

Necrose van weefsel in NaCl 0,9 procent
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Van snijwond, bijtwond en brandwond tot 
bevriezingswond, doorligwond en open 
beenwond: op allerlei manieren kan schade 

ontstaan aan de huid. Voor al deze wonden is een 
andere behandeling nodig, afgestemd op de situatie 
en de patiënt. “One size fi ts nobody in wondzorg”, 
zegt René Baljon, voorzitter van WCS Kenniscentrum 
Wondzorg.

Achterliggende oorzaak 
Baljon omschrijft een wond als een verbreking van 
de natuurlijke structuur van levend weefsel. Hoe 
een wond moet worden behandeld, verschilt volgens 
hem per geval. “Een wond kan vanuit een heel grote 
diversiteit ontstaan zijn, en vanuit die enorme 
diversiteit moet je zorgen dat je heel gericht gaat 
behandelen.” Behalve als er sprake is van een grote 
of acute wond die direct behandeling nodig heeft op 
de spoedeisende hulp, komt een patiënt aanvankelijk 
terecht bij de huisarts. Die zal allereerst de oorzaak 
van de wond proberen te achterhalen door vast te 
stellen of het een acute of een complexe wond is, of 
bijvoorbeeld door vaat- of bloedonderzoek, of door 
te kijken naar de voedingstoestand. Vervolgens 
kan hij de patiënt indien nodig verwijzen naar 
een ziekenhuis. Bij een redelijk eenvoudige wond 
hoeft dat niet en kan de huisarts er, eventueel in 
samenwerking met mantelzorg of thuiszorg, op 
toezien dat de wond weer dichtgaat. 

Voor alle wonden geldt dus dat eerst de achterliggende 
oorzaak dient te worden achterhaald, maar het 
daaropvolgende behandeltraject verschilt per soort 
wond. Een behandeling kan gericht zijn op het sluiten 
van een wond, maar ook op het bieden van verlichting 
aan een patiënt wanneer er sprake is van een wond die 
heel lang niet of nooit dichtgaat, zoals een oncologische 
wond. Baljon: “Heel belangrijk is dat er voor al die 
individuele problemen van patiënten een systeem 
is waarin optimale zorg geleverd wordt.” Een goede 

samenwerking tussen partijen die deel uitmaken van de 
wondzorgketen helpt daarbij.

Een multidisciplinaire aanpak
De wondzorg heeft de afgelopen jaren grote 
ontwikkelingen doorgemaakt. Nog niet zo lang geleden 
kwamen patiënten, die door de huisarts werden 
verwezen, in het ziekenhuis vaak terecht bij een 
specialist, zoals een dermatoloog, chirurg of internist. 
Deze monodisciplinaire manier van werken veranderde 
met de komst van wondexpertisecentra. “Elke wond 
heeft zijn eigen oorsprong en er kunnen allerlei 
redenen zijn voor het ontstaan ervan. Vanuit dat inzicht 
moet je een wond dus multidisciplinair benaderen in 
plaats van monodisciplinair”, licht Baljon toe. Precies 
dat is naar zijn mening het grote voordeel van een 
wondexpertisecentrum: de artsen, verpleegkundigen 
en paramedici daar kijken multidisciplinair naar de 
patiënt. Zo kan het zijn dat er voor de behandeling 
van een wond een chirurg of huidtherapeut nodig 
is, of bijvoorbeeld een diëtist in het geval van een 
voedingsprobleem. 

Het zou goed zijn als deze wondexpertisecentra een 
regionale functie gaan vervullen op het gebied van de 
wondzorg, vindt Baljon. Vroeger lagen patiënten met 
een wond vaak lang in het ziekenhuis en werden ze ter 
plekke behandeld, maar tegenwoordig worden ze snel 
ontslagen en vindt de wondzorg in de thuissituatie 
plaats. Van daaruit kunnen volgens Baljon de thuiszorg, 
de huisarts en het multidisciplinaire team van een 
wondexpertisecentrum heel goed contact met elkaar 
onderhouden inzake een wond die complex is. Omdat de 
keten rondom wondzorg lokaal is ingericht en daardoor 
per regio verschilt, vindt hij het lastig een algemene 
uitspraak te doen over de huidige kwaliteit van 
samenwerking in Nederland. “Ik denk dat er in het land 

Elke wond een andere aanpak Van onze redactie
Auteur: Nina Visser
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Geneesmiddelen mogen pas worden 
voorgeschreven aan de patiënt nadat 

ze uitvoerig zijn getest op werkzaamheid 
en veiligheid. Bij medische hulpmiddelen 
ligt dit anders. Wondbehandelings-
producten bijvoorbeeld moeten niet 
alleen helpen de wond te genezen maar 
ook een zo normaal mogelijk functioneren 
met een wond mogelijk maken. Ze 
moeten dus in de dagelijkse praktijk 
hun waarde bewijzen. Iris van Bemmel, 
branchemanager van brancheorganisatie 
Nefemed, legt uit waarom dit zo is en 
waarom dit verschil belangrijk is.

Waarom is voor een hulpmiddel als 
een wondbehandelingsproduct niet 
hetzelfde onderzoek mogelijk als voor 
een geneesmiddel?
“Het zijn onvergelijkbare producten. Een 
geneesmiddel beschermt tegen een ziekte 

of aandoening of helpt deze genezen of de 
symptomen te verminderen. Er is een direc-
te relatie: insuline reguleert de bloedsui-
kers. Bij wondbehandelingsproducten ligt 
het anders. Een complexe wond is vaak 
een gevolg van onderliggend lijden. Door 
de schommelingen in bloedsuikers bij 
een diabetespatiënt is de wondgenezing 
verstoord. Ook wordt een wondje onder 
de voet soms te laat opgemerkt. Basis van 
de wondbehandeling is dan niet alleen 
de juiste verbandkeuze maar ook het 
voorkomen van druk. Wondzorgproducten 
combineren met drukverlagende middelen 
dus en soms ook aangepaste schoenen. 
De keuze voor het drukverlagende 
product beïnvloedt dan de keuze voor 
het juiste wondbehandelingsproduct. 
De wondbehandeling is meer dan alleen 
een product kiezen dat past bij de situatie 
waarin de wond zich bevindt.”

Waarom is het zo moeilijk om 
wetenschappelijk vast te stellen of het 
ene of het andere wondverband het 
best werkt?
“Omdat een complexe wond het gevolg 
is van een stagnerend wondgenezings-
proces, en dat wordt beïnvloed door 
veel variabelen. Wetenschappelijk 
onderzoek uitvoeren is dan moeilijk. 
Maar welke mate van bewijslast is 
relevant voor de dagelijkse praktijk? 
Een wondzorgproduct ondersteunt het 
genezingsproces onder andere door 
gedeeltelijk de huidfunctie over te 
nemen. En een wondzorgproduct maakt 
normaal functioneren mogelijk: dagelijks 
douchen, werken, boodschappen doen, 
met de camper door Europa reizen. Dat 
vraagt niet alleen om producten die de 
wond vochtig en op temperatuur houden, 
maar ook om producten waarmee je kunt 
douchen of juist producten die de patiënt 
zelf kan aanbrengen en verwijderen en 
die aan de buitenkant laten zien wanneer 
vervangen nodig is. De keuzes worden 
dus niet alleen gemaakt op basis van 
ondersteuning van wondgenezing, maar 
ook op basis van bijkomende zaken. 
Evidence based practice dus: aangepast 
aan de unieke situatie van de patiënt.”

Wat betekent dit voor behandelaars?
“Waar mogelijk willen die – terecht 
– evidence voor behandelingen en 
hulpmiddelen die zij inzetten. Zeker 
ook omdat inzetten van genees- en 
hulpmiddelen kostbaar is. De behandelaar 

moet dus op basis van deskundigheid 
en onafhankelijkheid zijn keuze kunnen 
maken. Een keuze die het beste past bij de 
unieke patiënt met deze complexe wond. 
De keuze moet passen bij de status waarin 
de wond verkeert maar ook bij de totale 
behandeling en behandelkeuzes. Last 
but not least bepaalt de situatie van de 
patiënt en zijn of haar leefwereld mede 
de defi nitieve keuze.”

Waarom is het zo belangrijk om hier 
nadrukkelijk bij stil te staan, en 
waarom juist nu?
“Omdat zorgverzekeraars wondzorg 
in gaan kopen op basis van gestand-
aardiseerde modellen. Deze zijn niet 
altijd representatief voor de doelgroep 
waarvoor zij gaan gelden. Vraag is of deze 
modellen ruimte bieden voor innovaties 
die kosteneffectief zijn binnen een 
breder kader. De keuzevrijheid van de 
behandelaar wordt ook op productniveau 
ingeperkt: de criteria voor vergoeding zijn 
onduidelijk en niet eenduidig. Patiënten, 
behandelaars en de maatschappij zijn 
hiervan de dupe.”

INTERVIEW met Iris van Bemmel

‘Wondzorg vraagt om maatwerk’

Nefemed
+31 13 5944 342 
www.nefemed.nl

Meer informatie

Iris van Bemmel
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mooie voorbeelden zijn van ketenzorg die heel goed op 
elkaar is afgestemd, maar ik denk ook dat er regio’s zijn 
waar het nog een stuk beter kan.” 

Wondzorg verder verbeteren
Dat het aantal wondexpertisecentra toeneemt, ziet Baljon 
als een zeer belangrijke ontwikkeling, die het mogelijk 
maakt om wondzorg van hoge kwaliteit te kunnen 
verlenen. Een ander positief punt is dat begin mei het 
jaarlijkse congres van de European Wound Management 
Association (EWMA) in Amsterdam werd gehouden. 
Op het congres werd veel aan kennisuitwisseling 
gedaan en werden allerlei voordrachten gehouden over 
uiteenlopende gebieden binnen de wondzorg. Toch 
is Baljon van mening dat er nog veel stappen kunnen 
worden gemaakt, want het kan altijd beter. “Ik denk dat 
je in de zorg in zijn algemeenheid altijd moet streven 
naar verbetering.” Te vaak ziet hij nu nog mensen die 
langdurig met de effecten van een wond rondlopen, of 
die last hebben van littekens.

Hoe zou dat verbeteren volgens hem vorm moeten 
krijgen? Hij somt een aantal suggesties op: de 
ontwikkeling van extra wondexpertisecentra, scholing 
van professionals, nog betere samenwerking in de 
keten, het opstellen van goede regionale richtlijnen 
voor wondzorg en het uitwisselen van kennis. Dit zijn 
stuk voor stuk zaken die momenteel al plaatsvinden, 
maar die op nog grotere schaal zouden kunnen worden 
toegepast.

De wondzorg in Nederland is sterk 
verbeterd, maar er zijn zeker nog 
zaken die beter kunnen, vindt 
ook Ton Lassing, oprichter van 
de Nederlandse Organisatie Voor 
Wondprofessionals (NOVW). 
Zo pleit hij er al jaren voor dat 
wondgenezingsverkorting meer 
centraal moet komen te staan. 
Patiënten zouden niet te lang bij 
de huisarts moeten blijven lopen, 
maar zouden zo snel mogelijk 
moeten worden doorgestuurd 
naar een wondexpertisecentrum. 
Het streven naar een zo kort 
mogelijke genezingstijd voor een 
wond klinkt misschien als een 
logisch doel, maar volgens Lassing 
stond dit lange tijd niet hoog op 
de agenda. In de loop der jaren 
heeft hij de situatie langzaam zien 
verbeteren en inmiddels staat 
wondgenezingsverkorting beter 
op de kaart dan vijf jaar geleden. 
Dit is naar zijn zeggen voor een 
groot deel te danken aan de komst 
van de wondexpertisecentra, die 
gespecialiseerd zijn in het snelle 
wondgenezingsproces. 

Ondanks zijn pleidooi voor 
wondgenezingsverkorting kijkt 
Lassing met een optimistische blik 
naar de wondzorg, want er gebeuren 
veel goede dingen. Zo prijst hij de 
toegenomen deskundigheid in de 
wondzorg. “Die deskundigheid 
is ontzettend belangrijk voor de 
kwaliteit van de zorg. In de laatste 
tien jaar heeft daar een grote 
verandering in plaatsgevonden.” 
Als voorbeeld noemt hij net als 
Baljon de verbeteringen die er 

Wondzorg is een tak van zorg 
die de afgelopen jaren steeds 

meer aandacht heeft gekregen. Het 
kennisniveau is gestegen en daarmee 
ook de kwaliteit van de zorg. Een 
gepersonaliseerde aanpak is nodig om de 
patiënt optimaal te kunnen helpen en een 
wond zo snel mogelijk dicht te krijgen, 
zegt Ralph Smeets van WE Medical.  

Waarom is het belangrijk om een 
gepersonaliseerde aanpak te kiezen bij 
wondzorg? 
“In Nederland zijn er misschien wel 
twee- of drieduizend verschillende 
wondproducten. Laten we het dus 
vooral hebben over de patiënt, want 
het juiste product vinden lukt wel. Bij 
gepersonaliseerde wondzorg is het 
van belang om een aantal zaken mee 
te nemen. Natuurlijk kijk je naar het 
onderliggend lijden, het soort wond en 
de volledige medische geschiedenis, 
maar ook moet worden  nagegaan hoe 
de wond is ontstaan en gekeken worden 
naar de omgeving waarin de patiënt zich 
bevindt. De behandeling van de wond 

moet daarbij aansluiten. Is een patiënt 
bijvoorbeeld therapietrouw? Als een 
patiënt rust nodig heeft voor zijn been, 
maar hij of zij gaat toch aan het werk, 
dan komt er druk op de wond. Daar zul 
je rekening mee moeten houden bij de 
keuze van de wondbehandeling. Kijk dus 
eerst naar de patiënt en naar wat hij of zij 
nodig heeft, en zoek vandaaruit een goed 
product. Daarnaast is het werken met een 
wondregistratieprogramma en de daarbij 
behorende communicatie essentieel in 
het verbeteren van de gepersonaliseerde 
wondzorg.”

Hoe komt deze visie terug in jullie 
producten?
“De laatste jaren zijn er veel producten 
op de markt gekomen die wat betreft 
marketing geweldig klinken, maar die 
allemaal ongeveer hetzelfde doen. Echte 
innovatie is dus minimaal. Daarom 
hebben wij er bij WE Medical voor gekozen 
ons bezig te houden met een betaalbaar 
basisproduct voor wondbedpreparatie en 
exsudaat (wondvocht) management, dat 
bijdraagt aan een snelle wondgenezing. 
Wij zijn namelijk van mening dat veel 
wonden prima behandeld kunnen 
worden met een basisproduct. De laatste 
vier jaar ben ik op zoek gegaan naar een 
dergelijk basisproduct. Uiteindelijk ben 
ik uitgekomen bij Drawtex®, het eerste 
hydroconductief wondverband. Het 
heeft een  drievoudige werking (capillair, 
hydroconductief en elektrostatisch) 
door de unieke LevaFiber™ technologie. 

WE Medical heeft Drawtex® onlangs als 
eerste gelanceerd in Europa.”

Wat zijn de voordelen van Drawtex®? 
“Wij richten ons bij WE Medical op 
een snelle wondgenezing. Daarvoor is 
allereerst een goede wondbedpreparatie 
van belang, want een schoon wondbed 
bevordert het natuurlijke genezings-
proces van een wond. Drawtex® voorziet 
in deze behoefte en vormt daarnaast een 
goede basis voor verdere behandeling. 
Het is een product dat zorgt voor een 
optimaal vochtig wondmilieu, met een 
goed exsudaat (wondvocht) management. 
Doordat het verband wondvocht onttrekt 

aan het wondoppervlak, verwijdert het 
ook schadelijke componenten die de 
wondgenezing belemmeren, zoals dood 
weefsel, debris en bacteriën. Hiermee 
voldoet het product aan alle armen van 
het T.I.M.E-model, een classifi catiemodel 
voor het evalueren van de wond. Een 
ander voordeel van Drawtex® is dat het 
product eenvoudig te begrijpen en te 
gebruiken is. Je kunt het knippen naar de 
vorm van de wond en op maat brengen, 
en beide zijden kunnen op de wondbodem 
worden aanbracht. Daarnaast is het zeer 
breed inzetbaar, op meerdere indicaties, 
en in elke fase van de wondgenezing.”  

ADVERTORIAL

Stel de patiënt centraal bij wondzorg

WE Medical
Een snelle wondgenezing met betaalbare 
hoogwaardige producten; dat is wat ons 
drijft bij WE Medical. Met onze nieuwe 
kwalitatief hoogwaardige wondverband 
Drawtex® met zijn unieke LevaFiber™ 
technologie bieden wij oplossingen voor 
een snelle genezing van uw wonden. Wij 
weten als geen ander dat het genezen of 
helen van een wond het uitgangspunt is 
bij de start van iedere behandeling. Bij WE 
Medical staat de patiënt écht centraal.

Wilt u graag meer informatie over een van 
onze producten, neem dan een kijkje op 
onze website www.wemedical.nl.

Meer informatie

Drawtex®

Ralph Smeets
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zijn opgetreden als gevolg van de 
komst van de wondexpertisecentra, 
maar hij wijst ook op de toename 
van gespecialiseerde opleidingen 
tot wondexpert, -consulent en 
-verpleegkundige. 

Een passie voor wondzorg 
De toegenomen aandacht voor 
wondzorg en de verbeterde 
organisatie ervan hebben er 
volgens Lassing toe geleid dat ook 
de overheid meer aandacht voor 
het onderwerp heeft gekregen. 
Als gevolg hiervan hebben 
verschillende overheidsinstanties 
zich in de afgelopen vijf jaar 
over de wondzorg gebogen en 
zijn er meerdere rapporten 
uitgebracht waarin mogelijke 
veranderingen en verbeteringen 
werden verkend. Lassing is positief 
over de toegenomen aandacht 
vanuit de overheid, maar vraagt 
zich tegelijkertijd af of te veel 
bemoeienis wenselijk is. Hij ziet 
het als de taak van de overheid 
om zaken als kostenbesparing 
binnen de wondzorg te regelen en 
om aan te geven wat er nog beter 
kan, maar vindt dat al het overige 
moet worden overgelaten aan de 
wondbehandelaars zelf. Dat zijn 
immers de experts. “Het is goed 
dat de overheid kritisch is en zich 
uitspreekt over wondzorg. Op 
een gegeven moment wordt haar 
inmenging echter groter en dat zou 
naar mijn mening niet moeten.” 
Dat ingrijpende overheidsbemoeienis 
in de wondzorg niet noodzakelijk 
is, blijkt wel uit het feit dat de 
veranderingen die de laatste jaren 
hebben plaatsgevonden meer vanuit 

de markt zijn gekomen dan vanuit de overheid. Zo 
zijn de wondexpertisecentra allemaal ontstaan door 
initiatieven vanuit de markt, vertelt Lassing. Hij prijst 
de mensen die achter dit soort initiatieven zitten en 
die er met hun inzet samen voor hebben gezorgd dat 
de wondzorgmarkt op het huidige kwaliteitsniveau 
zit. Het zijn mensen met een passie voor wondzorg, 
zegt hij, die alles in het werk stellen om de wonden 
van patiënten zo snel mogelijk te sluiten. Het gaat 
bij wondzorg echt om de patiënt, en daarom is 
wondzorg volgens hem per definitie een vorm van 
gepersonaliseerde zorg. Elke wond kan worden gezien 
als een op zichzelf staand verhaal die een aparte 
behandeling verdient, omdat steeds opnieuw moet 
worden gekeken naar diagnostiek, behandeling, 
monitoring en zaken als leefstijl. Lassing: “Dat kan ook 
niet anders, omdat elke patiënt anders is. Je kunt geen 
goede wondzorg leveren als je geen gepersonaliseerde 
zorg levert.”

Versnippering van het aanbod in 
complexe wondzorg staat kwaliteits-

verbetering in de weg en is daarom in 
het nadeel van de patiënt. Buurtzorg en 
QualityZorg werken samen om hierin 
structureel verandering te brengen.

De thuiszorgmedewerkers van Buurtzorg 
zien veel patiënten met complexe 
wonden. “We merkten dat die wonden 
– veelal ulcus cruris, diabetische voet en 
decubitus – vaak onnodig lang bleven 
bestaan”, zegt projectdirecteur Kety de 
Kwaasteniet. “Op de patiënt heeft dit 
een enorm beperkende invloed. Niet 
alleen omdat de wond invaliderend en 
pijnlijk kan zijn, maar ook omdat die kan 
geuren en mensen dus sociaal beperkt 
worden. Bovendien is vaak sprake van 
arbeidsuitval en zijn de kosten voor 
behandeling hoog.”

Buurtzorg besloot een actieve rol te 
willen spelen in kwaliteitsverbetering 
voor complexe wondzorg in de thuis-
situatie. Het startte een traject voor 
deskundigheidsbevordering van de 
teams. Ook stelde het ‘aandachtsvelders 
complexe wondzorg’ aan, werden 
wondverpleegkundigen/Triagisten opge-
leid en ontwikkelde het een wonddossier 
waarin per patiënt de kenmerken van de 
wond, de behandeling en de voortgang in 
genezing worden bijgehouden. “Hoewel 
we daarmee belangrijke stappen zetten in 
de kwaliteit van de patiëntenzorg, merkten 
we dat het nog ontbrak aan samenwerking 

in de keten”, zegt De Kwaasteniet. “De 
huisarts, de wijkverpleegkundige, de 
thuiszorg en het ziekenhuis stemmen de 
wondzorg niet op elkaar af en er is sprake 
van verschillende kennisniveaus.”

Versterking van de keten
Buurtzorg zocht de samenwerking 
met QualityZorg, gespecialiseerd 
in anderhalvelijns wondzorg in de 

thuissituatie. Directeur Kok van der Meij 
van QualityZorg vertelt: “Wij beschikken 
over een team verpleegkundig 
specialisten en verpleegkundigen die de 
thuiszorgteams kunnen ondersteunen 
om gespecialiseerde wondzorg in de 
thuiszorg mogelijk te maken volgens 
vaste protocollen. Die protocollen 
garanderen dat de zorg naadloos 
aansluit op de zorg elders in de keten. 
Het patiëntendossier wordt vastgelegd in 
het transmurale ‘wondzorg-EPD PatDoc’, 
waarin de behandeling inclusief foto’s 
wordt bijgehouden. Als de wondgenezing 
stagneert, wordt snel opgeschaald. En 
zodra de situatie het toelaat wordt de zorg 
weer overgedragen aan de eerste lijn.”
De Kwaasteniet: “Deze samenwerking 
betekent dat wij altijd een terugvaloptie 
hebben op meer gespecialiseerde zorg 
in het ziekenhuis als dit nodig is, en 
dat wij aansluitend weer zorg in de 
thuissituatie kunnen bieden op basis 
van een gestructureerd zorgbeleid 
dat in samenwerking met de medisch 
specialist is ontwikkeld. Bovendien 
betekent de kennisoverdracht door 
de verpleegkundig specialisten van 
QualityZorg dat de kennis over wondzorg 
in de hele keten – bij onze teams en ook 
in de huisartspraktijk – wordt vergroot.”

Kostenbesparing
De vastlegging van patiëntgegevens 
in PatDoc vormt de basis voor 
geanonimiseerde trendanalyses. “Voor 
zorgverzekeraars een interessant 

gegeven”, stelt Van der Meij. “Zij stellen 
dat een substantiële kostenbesparing in 
de behandeling van complexe wonden 
mogelijk moet zijn en wij tonen aan dat 
dit inderdaad zo is.” Voor Buurtzorg 
was dit niet de directe aanleiding om de 
samenwerking te zoeken. “We hadden 
een intrinsieke behoefte om de wondzorg 
voor onze patiënten te verbeteren”, zegt 
De Kwaasteniet. “Maar op basis van de 
patiëntgegevens die we tot nu toe hebben 
verzameld zien we inderdaad al duidelijk 
dat zich een versnelling aftekent 
in de wondgenezing. Dit geeft onze 
thuiszorgmedewerkers extra energie om 
met die complexe wondzorg bezig te zijn.”

ADVERTORIAL

Samenwerking verbetert kwaliteit van wondzorg in de eerste lijn

Qualityzorg
020 407 10 40 
www.qualityzorg.nl

Meer informatie
Kok van der Meij

BUURTZORG BUURTZORG 
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Meer dan een miljoen Nederlanders 
lijdt aan incontinentie. Zij zijn 

tijdelijk of zelfs levenslang afhankelijk van 
incontinentiemateriaal. De vrijheid om te 
kiezen voor het incontinentiemateriaal 
dat het best bij hen past is essentieel. 
Maar juist die vrijheid wordt nu 
gecompromitteerd, stelt directeur 
Roelf van Run van brancheorganisatie 
Nefemed.

Wat is precies het probleem, in-
continentiemateriaal is toch inconti-
nentiemateriaal? 
“Zo simpel is het helaas niet. Patiënten 
verschillen van elkaar in leeftijd, 
geslacht, dagritme en de mate van 
urineverlies. Bovendien hebben de 
meeste incontinentiepatiënten ook 

andere complexe en vaak chronische 
aandoeningen. Dit betekent dat ze 
afhankelijk zijn van verschillende 
genees- en hulpmiddelen en zowel 
professionele zorg als mantelzorg nodig 
hebben. Een onderbouwde keuze voor het 
juiste materiaal en de juiste hoeveelheid 
daarvan is alleen te maken als ook al die 
factoren worden meegewogen. In de 
praktijk kan dit betekenen dat de ene 
patiënt heel ander materiaal nodig heeft 
dan de andere, en dat ook de benodigde 
dagelijkse hoeveelheid van patiënt tot 
patiënt kan verschillen. Alleen met de 
juiste zorg kunnen zij hun werkzame 
leven naar behoren invulling blijven 
geven, zelfstandig blijven wonen, en 
voorkomen dat ze in sociaal isolement 
geraken.”

Gebeurt dat nu dan niet?
“De hulpmiddelenzorg staat onder 
druk en dat heeft met geld te maken. In 
2012 zijn de meeste zorgverzekeraars 
gestart met de invoering van een 
dagprijssysteem om kosten te besparen 
en effectieve continentiezorg te kunnen 
leveren. Dit betekent dat elke patiënt 
in een zogeheten patiëntprofi el wordt 
ingedeeld. Aan elk profi el hangt een 
bepaalde dagprijsvergoeding. Het 
profi el bepaalt welk het type materiaal, 
het aantal stuks en het merk die de 
patiënt krijgt. Voor de leveranciers 
van de materialen geldt een dagelijkse 
maximumvergoeding waarvoor de 
patiënt passende hulpmiddelen moet 
krijgen. Dit betekent dat die leveranciers 
het fi nanciële risico dragen: heeft de 
patiënt meer producten nodig dan 
volgens het patiëntprofi el is ingeschat, 
dan moeten zij het verschil bijpassen. 
Bovendien komt de begeleiding van de 
patiënt binnen dit systeem in de knel. 
Wat we zien gebeuren is dat mensen in 
verkeerde profi elen terechtkomen of 
dat ze verkeerde materialen gebruiken. 
Het gevolg is niet zelden dat hierdoor 
extra zorgkosten worden gemaakt. 
Door inzet van innovatieve materialen 
is men zelfstandiger in de toiletgang, 
deze producten worden de laatste 
jaren steeds minder ingezet. En zo kan 
het dus gebeuren dat een systeem dat 
eigenlijk gericht is op kostenbesparing 
en prijsdruk in de praktijk alleen maar 
voor een verschuiving van de zorgkosten 

zorgt. Met helaas in de meeste gevallen de 
patiënt in het nadeel.” 

Wat moet er nu gebeuren?
“Als branchevereniging pleiten wij 
voor herziening van de methodiek van 
vergoedingen. Wat we nodig hebben, is 
een functioneringsgerichte aanpak die 
garandeert dat incontinentiepatiënten 
echt maatwerk krijgen. Dat kan alleen 
wanneer in een persoonlijk gesprek met 
een onafhankelijke zorgprofessional 
wordt gekeken naar het probleem 
dat iemand heeft in zijn dagelijks 
functioneren. Op basis daarvan wordt 
bepaald wat iemand als oplossing nodig 
heeft. Alleen dan kan ook rekening 
gehouden worden met de andere 
aandoeningen waarmee veel van deze 
patiënten te maken krijgen. Kortom: 
we willen dat de dialoog tussen de 
patiënten en de zorgprofessionals 
centraal komt te staan. Nu is sprake van 
een systeem waarin de zorgverzekeraars 
nog te veel de dienst uitmaken en de 
keuzes bepalen voor de patiënten en de 
zorgprofessionals.”

INTERVIEW met Roelf van Run

Financiering voor incontinentiezorg moet anders

Nefemed
+31 13 5944 342
www.nefemed.nl

Meer informatie

Roelf van Run

Incontinentie in zorginstellingen is 
voor cliënten en verzorgers een zware 

last. Abena Nova is slim incontinentie-
materiaal, dat via sensoren de status van 
het verband doorgeeft. Philadelphia Zorg 
gebruikt dit slimme verband momenteel 
op zeven van haar locaties. 

“Incontinentie is een onderschat 
probleem en bovendien een taboe-
onderwerp”, zegt Rob Basjes, directeur 
van Abena Nederland. Door de vergrijzing 
wordt dit probleem steeds groter. Ook 
in zorginstellingen voor mensen met 
een beperking komt incontinentie veel 
voor. “Daar heeft een op de twee er last 
van en in sommige verpleeghuizen zelfs 
driekwart van de ouderen.” 

Verschonen: te vroeg of te laat 
Timen wanneer cliënten verschoond 
moeten worden is lastig. “Vaak wordt 
vooral routinematig verschoond; ’s 
ochtends als cliënten uit bed komen, ‘s 
middags en ’s avonds voor het slapen”, 
legt Petra Billekens van Philadelphia 
Zorg uit. Dit betekent dat cliënten soms 
onnodig worden verschoond of lang 
in nat materiaal blijven zitten. Een 
verschoning is voor cliënt en verzorger 
belastend; er moet regelmatig een tillift 
aan te pas komen en soms moet het 
beddengoed verwisseld worden. Onze 
cliënten kunnen vanwege hun beperking 
vaak niet zelf aangeven wanneer een 
verband ‘vol’ is, zegt Billekens. In een nat 
verband zitten is onprettig en daar komt 

het risico op huidproblemen en lekkages 
nog bij.  

Slim incontinentieverband
Met Abena Nova kan de status van 
het verband voortdurend gemonitord 
worden. In het verband zitten sensoren die 
signalen sturen naar de zorgmedewerker, 
die via een speciale app kan afl ezen 
hoeveel urine is opgevangen en wanneer 
het best verschoond kan worden. Bij acute 
kans op lekkage verschijnt een extra 
melding. Het gebruik van het slimme 
incontinentiemateriaal gooit de huidige 
routine van medewerkers behoorlijk om, 
nu duidelijk wordt wanneer verschoning 
werkelijk nodig is, vertelt Billekens. In de 
vestigingen waar het materiaal gebruikt 
wordt, wonen zwaar gehandicapte 
cliënten. Zij kunnen niet aangeven 
wanneer hun verband vol is. “Dit bleek 
bij sommige cliënten bijvoorbeeld na 
het ontbijt te zijn. Die zaten voorheen 
soms tot in de middag in nat materiaal.” 
Verschonen gebeurt vanaf nu alleen 
wanneer het echt nodig is en voor 
cliënten die dat nog kunnen, kan door 
inzicht toiletbezoek gepland worden. 
“De verandering roept ook vragen op: ga 
je iemand ‘s nachts verschonen of laat je 
hem doorslapen?”

Inzicht in cliënt en inzicht in collega’s
Verzorgenden hebben behoefte aan real 
time informatie en cliënten aan tijdige 
verschoning. Die kwaliteitsverbetering 
kan slim incontinentiemateriaal breng-

en. Billekens: “Rondom één cliënt kunnen 
tien verzorgenden werken. Die hebben nu 
allemaal dezelfde real time informatie.” 
Het slimme verband geeft inzicht in 
patronen van cliënten, maar ook over 
momenten waarop verschoond is: handig 
bij wisseling van diensten. “Dat kan 
wennen zijn, maar biedt handvatten voor 
gepersonaliseerde zorg.” Hiermee zitten 
cliënten minder lang in een nat verband 
en kunnen lekkages en huidproblemen 
afnemen. Ook komen minder onnodige 
verschoningen voor; minder verspilling 
van materiaal en meer rust voor de cliënt. 

De geavanceerde technologie maakt 
het verband duurder. “Maar die kosten 
vormen een klein percentage van de totale 

kosten van continentiemanagement, die 
zullen dalen. Denk aan verschoning van 
beddengoed en kleding, verzorging van 
doorligplekken en huidproblemen”, aldus 
Basjes. Daarnaast wordt ouderen- en 
gehandicaptenzorg aantrekkelijker voor 
personeel wanneer zij minder tijd kwijt 
zijn aan onnodig ‘luiers verschonen’. 
“Daardoor houden we tijd over voor 
andere dingen. Dat is voor iedereen fi jn”, 
zegt Billekens.

Blik op de toekomst
Buiten de zorginstellingen zijn er 
zo’n 480 duizend consumenten die 
incontinentiemateriaal  thuis gebruiken, 
vertelt Basjes. Voor hen, thuiszorg-
medewerkers en mantelzorgers kan slim 
incontinentieverband in de toekomst 
ook oplossingen bieden. Billekens ziet 
nog andere mogelijkheden: “Door het 
inzichtelijk maken van routines kun je 
bij bepaalde cliënten het toiletbezoek 
gaan plannen. Daarbij speelt het slimme 
incontinentiemateriaal een belangrijke 
rol in het continentiemanagement van 
zorginstellingen.” 

ADVERTORIAL

Slim incontinentiemateriaal: revolutie in de zorg

Abena Nova
www.abenanova.nl

Meer informatie

Via draadloze technologie helpt Abena Nova bij het 
plannen van verschoningen
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Incontinentie is voor vele mannen en vrouwen vaak 
een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Er bestaan 
verschillende soorten urineverlies en de beleving 

van de kwaal is voor iedere persoon anders. Gelukkig 
bestaan er voor de meeste mensen behandelingen om 
urineverlies te verhelpen. In zorginstellingen is het 
lastig om constant toezicht te houden op de toiletgang 
van de bewoners en gaat vooral aandacht naar 
preventie en goed incontinentiemateriaal.

“Er zijn twee soorten incontinentie te onderscheiden”, 
vertelt John Heesakkers, voorzitter van de Werkgroep 
Functionele en Reconstructieve Urologie van de 
NVU (Nederlandse Vereniging voor Urologie). 
Stressincontinentie wordt veroorzaakt door een 
verhoogde druk op de blaas en een niet goed 
functionerende sluitspier. Dit komt vaker voor bij 
vrouwen, om anatomische redenen of als gevolg 
van zwangerschap en bevalling. Bij mannen treedt 
het veelal op na een ingreep ter behandeling van 
prostaatkanker. De andere vorm is urge incontinentie, 
ook wel overactieve blaasklachten genoemd. De patiënt 
moet daarbij heel frequent naar het toilet, dat niet altijd 
op tijd gehaald wordt. De precieze oorzaak is onbekend, 
legt Heesakkers uit, maar gedacht wordt aan een 
aansturingsfout vanuit de hersenen. Dit type komt even 
veel voor bij mannen en vrouwen en gaat veelal gepaard 
met neurologische aandoeningen zoals een dwarslaesie 
of de ziekte van Parkinson. 

Ervaring van ongemak is persoonlijk 
Hoe mensen urineverlies ervaren, verschilt sterk per 
persoon. Zo ook wat iemand acceptabel vindt: neemt hij 
of zij bijvoorbeeld genoegen met een behandeling die 
geen 100 procent garantie biedt? Er wordt vaak naar 
de kwantiteit van urineverlies gekeken, terwijl dat niet 
altijd maatgevend is voor de hinder die mensen ervaren. 
In de zorg rondom incontinentie wordt nu steeds meer 
naar deze persoonlijke ervaring gekeken. Heesakkers: 
“Bij vrouwen ontstaat urineverlies veelal geleidelijk. 
Klachten worden op latere leeftijd langzaam erger en 
vrouwen denken vaak dat het bij de leeftijd hoort, een 
fact of life is.” Dat is echter niet het geval, verzekert de 
uroloog. Mannen daarentegen weten doorgaans precies 
wanneer de klachten begonnen zijn, omdat die meestal 
ontstaan na een prostaatoperatie. “Zij vinden het veelal 
onacceptabel: voor de operatie waren ze ‘droog’ en 

erna ‘nat’, dus willen ze er zo snel mogelijk vanaf. 
Je moet kortom goed weten wat 

de patiënt verwacht van de 
behandeling.”

Behalve de persoonlijke situatie en de levensstijl, 
bepaalt ook het type incontinentie de mate van 
ongemak. Stressincontinentie is beter te voorspellen; 
bepaalde situaties kunnen daarbij vermeden worden. 
Urge incontinentie is veel lastiger te reguleren; 
mensen weten nooit wanneer het optreedt. De keuze 
voor behandeling wordt in grote mate bepaald door de 
hinder die wordt ervaren, ziet ook Paul van Houten, 
specialist ouderengeneeskunde en hoofd medische 
dienst bij een zorginstelling voor ouderen. “Er is niet 
één passende oplossing bij incontinentie. Je moet in 
beeld houden hoe mensen kunnen blijven participeren. 
Welke activiteiten zijn voor de patiënt belangrijk om 
te blijven doen? En welke behandeling hoort daarbij?” 
Vaak hebben de therapieën met de meeste impact 
ook de meeste bijwerkingen. De afweging of dat het 
waard is, moet volgens Van Houten altijd samen met de 
patiënt gemaakt worden. 

Behandeling
Heesakkers stelt dat het onderscheid tussen de 
soorten incontinentie essentieel is voor het soort 
behandeling. Stressincontinentie kan meestal met 
een redelijk eenvoudige operatie verholpen worden. 
Tegen urge incontinentie is medicatie mogelijk, of 
neuromodulatie; waarbij de zenuwen die naar de blaas 
lopen en de daarbij behorende gebieden in de hersenen 
gestimuleerd worden. Dit gebeurt middels een operatie, 
maar voor de toekomst wordt verwacht dat minder 
ingrijpende, oppervlakkige stimulatie, mogelijk zal zijn. 
Een andere gunstige ontwikkeling is het gebruik van 
Botox in de blaas. 

Een omvangrijke patiëntengroep bestaat uit 
ouderen en gehandicapten, thuiswonend of in een 
verzorgingsinstelling. Bij hen speelt behalve de 
genoemde typen incontinentie, vooral ‘functionele’ 
incontinentie: urineverlies veroorzaakt door 
beperkingen in de mobiliteit (niet meer zelf naar het 
toilet kunnen komen) of de cognitie (niet meer weten 
hóe ze - op tijd - bij het toilet moeten komen). Zij zijn 
erg afhankelijk van anderen voor een oplossing, die 
vooral wordt gezocht in preventie of het best mogelijke 
incontinentieverband. Medicatie tegen incontinentie 
is lastig omdat deze groep vaak veel andere medicijnen 
gebruikt en een operatie – zeker een neurologische – is 
voor hen dikwijls te heftig. “Juist deze kwetsbare groep, 

die zoveel last heeft van incontinentie, wordt 
niet op maat bediend. En dat zou wel 

moeten”, aldus Heesakkers. 

Volgens Van Houten is de 
veelvoorkomende incontinentie 

bij ouderen ook regelmatig 
een gevolg van verschillende 
andere aandoeningen en 

medicijngebruik. “Juist voor 
deze patiënten is het belang 

van een tijdige toiletgang 
heel groot”, zegt hij. 

Niet alleen levert 
incontinentie voor 

henzelf veel stress 
op, maar dat geldt 

ook voor hun 
zorgverleners. 

Ouderen 
wonen 

langer thuis 
maar voor 

thuiszorg is 

incontinentie haast niet te behandelen, aangezien 
toiletgang niet te plannen is. Zo komt de zorg rondom 
incontinentie veelal bij mantelzorgers terecht, die 
hiervoor niet zijn opgeleid. Zij moeten met materiaal 
aan de slag dat zij niet goed kennen en hebben veel 
praktische vragen. Bovendien zorgt de intimiteit van de 
handelingen voor veel ongemak.  

Hoge werkdruk  
Voor professionele zorgverleners in zorginstellingen 
geldt vooral de hoge werkdruk als problematisch. De 
zorg rondom tijdig toiletbezoek en urineverlies kost 
veel tijd. Veel cliënten hebben hulp nodig, rondom 
incontinentie maar ook tal van andere onderwerpen. 
Er is te weinig tijd om voortdurend alert te zijn en dat 
heeft veel impact op de bewoners, stelt Van Houten. “De 
combinatie incontinentie en depressie komt dan ook 
veel voor.” 

Bij de functionele incontinentie van veel bewoners 
van zorginstellingen moet verplegend personeel 
vooral gericht zijn op timing van de toiletgang en het 
wegnemen van onnodige incontinentie, stelt Van 
Houten. Wanneer cliënten niet kunnen aangeven 
dat zij het toilet nodig hebben, kan het personeel 
proberen toch signalen op te vangen die hierop 
duiden. Als een normale toiletgang niet lukt, is goed 
incontinentieverband belangrijk. Een ontwikkeling op 
dit gebied is de komst van moderne soorten verband, 
die een signaal afgeven aan de verzorgenden wanneer 
verschoning nodig is. Dit is volgens Van Houten in de 
gehandicaptenzorg een toevoeging omdat cliënten het 
doorgaans als onprettig ervaren als er veel aan hun 
lichaam gezeten worden. In de ouderenzorg zou het 
juist ingezet kunnen worden om regelmaat te ontwaren 
en het toiletbezoek beter te plannen om op die manier 
urineverlies voor te zijn.

Multidisciplinair overleg
Heesakkers benadrukt dat samenwerking tussen 
huisartsen, specialisten, verpleging, mantelzorgers, 
en patiëntenverenigingen essentieel is om tot betere 
oplossingen voor alle patiënten te komen. Zo komen de 
behandelaars beter te weten welke zaken voor patiënten 
het belangrijkst zijn en hoe hun dagelijks leven door 
het urineverlies wordt beïnvloed. “Daarnaast moeten 
we met zijn allen begripvol zijn over dit onderwerp, 
tegenover cliënten maar ook tegenover zorgverleners”, 
vindt Van Houten. “Er openlijk over praten is stap één. 
De patiënt laten (mee)beslissen hoe hij of zij geholpen 
wil worden, de volgende stap.”

Van onze redactie
Auteur: Ruby SandersPersoonlijke aanpak bij incontinentie

Vormen urine-incontinentie in 2015 (%)
Chronische sector WZW (verpleeg- en verzorgingshuizen)

Totaal aantal cliënten met urine-inconinentie (N)
1.451
Stressincontinentie
4,8 
Aandrangincontinentie
3,2
Gemengde incontinentie (met name stress)
1,4
Gemengde incontinentie (met name aandrang)
2,8
Functionele incontinentie
17,3
Overloop-incontinentie
0,8
Totale incontinentie
17,4
Niet gespecifi ceerd
18,4
Niet vastgesteld
29,9

Bron: Universiteit Maastricht



De kernkwaliteiten van QualityZorg op een rij:

• Inzet van onze diensten volgens het Value Based

   Health Care (VBHC) principe

• Eenduidigheid van zorg binnen de zorgketen

• Transmuraal platform voor wondregistratie

• Begrijpelijke uitleg over de inhoud van de zorg

• Bekend met alle betrokken zorgverleners 

   rond de patiënt

• Scholing omtrent wondzorg voor uw organisatie

• Vaste zorgverleners rond de patiënt

• Bevoegde en bekwame zorgverleners

• Specialistische consultatie voor uw patiënt

• 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid

• Specialistische wonddiagnostiek
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Samen werken aan de beste 
wondzorg voor uw patiënt 

voor uw organisatie of praktijk, door gebruik te maken van 

een gedeelte van de geldende vergoedingen. Wilt u meer 

weten over de mogelijkheden die wij u bieden? 

Bel met 020-407 1040 of mail naar info@qualityzorg.nl.

Specialistische diagnostiek en expertise van het hoogste 

niveau in uw eigen praktijk of organisatie. Dát is de 

eerstelijns wondzorg die QualityZorg u biedt. Wondzorg 

die toekomstbestendig is, kosteneffectief en optimaal 

voor de patiënt. 

QualityZorg richt zich op het optimaliseren van de 

wondzorg, waarbij u de regie over de wondbehandeling 

behoudt. QualityZorg levert maatwerk in de eerste lijn op 

het gebied van specialistisch wondzorg. Dit doen wij 

wanneer u dat nodig heeft, waar u het nodig heeft. 

Onze dienstverlening bestaat uit diverse aspecten, allen 

met het doel de beste wondzorg het dichtst bij de patiënt 

aan te bieden. QualityZorg kan ondersteunen met wond-

diagnostiek, expertise, scholing en specialistische wondzorg.

     Door gebruik van het transmurale 

     wonddossier PatDoc is de voortgang   

     van de behandeling altijd inzichtelijk 

     voor alle belanghebbenden. 

     Hierdoor houdt u de constante regie 

     over uw patiënten en ontvangt 

u informatie waarop gestuurd kan worden. 

Wij leveren onze zorg en aanvullende diensten in de vorm 

die u op dat moment nodig heeft om snelle (wond)genezing 

mogelijk te maken. Dat doen wij zonder extra kosten


